Algemene voorwaarden van
1a Onder een abonnement wordt verstaan een overeenkomst voor bepaalde tijd met een duur van min. 6 mnd.
1b De abonnementsgelden zijn bijdragen die verschuldigd zijn bij ingang van de komende abonnementsperiode. Deze zijn steeds
bij vooruitbetaling schuldig.
2a Ter controle dient men bij inschrijving de bankpas te tonen van welke rekening de abonnementsgelden automatisch kunnen
worden afgeschreven.
2b Bij stornering van de incasso zal een tweede keer worden geïncasseerd, hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
2c Indien reactie uitblijft, zal Sport Inn de verdere vordering uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder die namens S.I. voor
de inning zal zorgen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van deelnemer.
2d Bij het in gebreke blijven van de betaling van de abonnementsgelden, ook na aanmaning of ander schrijven, zijn de
gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van volledige voldoening van de vordering.
2e Abonnementsgelden zijn verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten van Sport Inn.
2f Indien de deelnemer lid wordt tijdens een maand vindt er verrekening plaats, slechts de resterende lessen van deze maand
worden dan in rekening gebracht.
2g Indien de deelnemer kiest voor contante betaling dient het lesgeld steeds voor de eerste dag van de nieuwe maand voldaan te
zijn, de deelnemer dient zelf alert te zijn op deze data, u ontvangt hier geen rekening van.
Daarnaast wordt een bedrag van 2,50 EURO in rekening gebracht voor de contante betaling.
Bij niet tijdige betaling wordt per maand opgelopen betalingsachterstand € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
3a Elke deelnemer ontvangt na ondertekening van het inschrijfformulier tegen betaling een clubcard, waarmee de toegang tot het
gebouw verkregen kan worden.
3b De Sport Inn- clubcard is in het ledenbestand aan de betreffende deelnemer gekoppeld. Bij verlies of beschadiging van de
clubcard door eigen toedoen, brengen wij € 10,00 in rekening voor elke nieuwe card.
4a De opzegtermijn is 1 kalendermaand voor aanvang van elk nieuwe abonnementsperiode. Opzegging van het abonnement kan
alleen schriftelijk geschieden, middels een ledenserviceformulier.
4b Tussentijds opzeggen bij een abonnement is niet mogelijk. Nadat de eerste abonnementsperiode is verstreken, wordt het
abonnement automatisch verlengd maar is vanaf dan wel per maand opzegbaar.
4c Overname van het abonnement door derden is niet mogelijk. Het lidmaatschap is persoonsgebonden.
4d In geval van ziekte kan na overleg van een doktersverklaring de lidmaatschapsbijdrage voor max. 1 maand worden opgeschort.
5a Sport Inn behoudt zich het recht voor om het sportcentrum te sluiten met een maximum van 14 dagen per jaar (m.u.v.
Feestdagen), zonder restitutie van abonnementsgelden verschuldigd te zijn.
5b Op officiële en erkende feestdagen en/of evenementen is Sport Inn gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of
het aanbod aan te passen.
5c Tijdens vakanties kan Sport Inn aangepaste openingstijden hanteren.
5d Sport Inn behoudt zich het recht om ter bescherming van de goede orde (zonder restitutie van abonnementsgelden) leden te
royeren.
5e Sport Inn behoudt zich het recht om de abonnementsgelden te verhogen, dan wel de lestijden aan te passen. Uiteraard wordt
U hierover tijdig geïnformeerd.
6a Sport Inn is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade, zowel in-als-direct van of aan goederen van de deelnemers. En
is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers en/of toeschouwers.
6b Evenmin is Sport Inn aansprakelijk voor eventuele schade die deelnemers oplopen tijdens het gebruik van de faciliteiten, tenzij
deze ongevallen te wijten en aantoonbaar zijn aan grove nalatigheid van Sport Inn.
7a Voor de groepslessen geldt een minimaal aantal van 5 deelnemers, zijn dit er minder dan zal de lesduur gehalveerd worden. En
voor de aqua sporten geldt een minimaal aantal van 4 deelnemers, zijn dit er minder dan zal de lesduur worden gehalveerd.
7b Gewijzigde tijden geven geen recht op terugbetaling van abonnementsgelden.
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