ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: Abonnementsduur en beëindiging / inschrijfgeld / borg
Wanneer u lid wordt van SMC FITNESS is dat voor onbepaalde tijd. Bij inschrijving via onze website geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf
het moment van inschrijving. Daarna beschouwen wij uw inschrijving als akkoord en definitief. Opzegging van het abonnement dient tijdig vóór
de afloopdatum en met inachtneming van de hieronder vermelde opzegtermijn te geschieden, ofwel schriftelijk per aangetekende brief, dan wel
aan de balie door ondertekening van een gedateerd opzegformulier. Voor maandabonnementen geldt een opzegtermijn van tenminste 7
(zeven) kalenderdagen, gerekend vanaf de dag waarop is opgezegd. Voor alle andere abonnementsvormen geldt een opzegtermijn van
tenminste 1 (één) maand, gerekend vanaf de eerstvolgende nieuwe abonnementsmaand. Indien u niet tijdig en met inachtneming van de
opzegtermijn voor de afloopdatum opzegt, zal uw abonnement worden omgezet in een abonnement voor onbepaalde duur met een
opzegtermijn van tenminste 1 (één) volle kalendermaand, en blijft u verplicht de betaling te voldoen. Het startpakket betaald bij inschrijving is
geldig zolang het abonnement loopt. Als u na beëindiging een nieuw abonnement wenst af te sluiten, bent u opnieuw een startpakket
verschuldigd. Indien uw termijnbetalingen niet op tijd zijn voldaan houdt SMC FITNESS zich het recht voor de nog resterende
abonnementstermijnen in een keer te vorderen. De kosten verbonden aan deze gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassoprocedures zijn
voor uw rekening.
Artikel 2: De-activering
Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk op vertoon
van een medische verklaring het abonnement tijdelijk te deactiveren. Per kalenderjaar heeft u tevens recht op 3 weken de-activering van uw
abonnement i.v.m. vakantie. De einddatum van uw abonnement wordt met de desbetreffende de-activeringsperiode opgeschoven. Het
primaire betalingsschema blijft echter onverminderd van kracht. Deactivering kan nooit met terugwerkende kracht plaatsvinden. In alle andere
gevallen beslist de directie van SMC FITNESS.
Artikel 3: Lidmaatschap strikt persoonlijk
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij misbruik wordt de ledenpas ingenomen.
In geval van verlies van de ledenpas dient dit onmiddellijk gemeld te worden, waarbij tegen betaling een vervangende ledenpas zal worden
uitgegeven.
Artikel 4: Openingstijden & Tarieven
SMC FITNESS is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen, alsmede inflatiecorrectie door te voeren in de
tarieven, die wordt bepaald door de CBS Consumentenprijsindex. Tijdens officiële feestdagen behoudt SMC FITNESS het recht de club te
sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.
Artikel 5: Kledingvoorschriften & handdoek gebruik
In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen
en een handdoek te gebruiken. De apparatuur dient na gebruik met de in de ruimte aanwezige spuitflacon te worden gereinigd.
Artikel 6: Orde/instructievoorschriften
Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling
van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig recht op restitutie
ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld. Leden dienen zich te houden aan de door SMC FITNESS, dan wel haar medewerkers,
gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (halterhemdjes zijn
niet toegestaan, alsmede het uiten van luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal, zulks naar het oordeel van SMC FITNESS, dan wel de bij
haar in dienst zijnde medewerkers). Bij overtreding is SMC FITNESS gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het
abonnement per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat.
Artikel 7: Veiligheid en aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten binnen SMC FITNESS geschiedt op eigen risico. SMC FITNESS is niet aansprakelijk te stellen voor schade als
gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te
verwijten is.
Artikel 8: Conformering overeenkomst
De abonnementhouder/ster verklaart door ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst de door SMC FITNESS
opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. SMC FITNESS is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich
niet aan de regels houdt de toegang voor een door SMC FITNESS te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie
van reeds betaalde abonnementsgelden.
Artikel 9: Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van SMC FITNESS
beoordeeld en beslist.
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