ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Persoonlijk
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij daartoe
nadrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door de directie.
2. Beëindiging overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, t.w. zes, twaalf, achttien of
vierentwintig maanden. Na deze periode zal het lidmaatschap worden omgezet naar
een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en is dan per maand opzegbaar. De
overeenkomst eindigt uitsluitend indien één van beide partijen aan de wederpartij op
de aangegeven wijze mededeelt deze te willen beëindigen. Daarbij dient de geldende
opzegtermijn van één volle kalendermaand in acht te worden genomen en dient
gebruik te worden gemaakt van het Opzegformulier. Het abonnement kan uiterlijk
vóór de 28e dag van iedere maand opgezegd worden i.v.m de incasso. Een tussentijdse
beëindiging van de overeenkomst is mogelijk bij verhuizen buiten een straal van 15 km
van Sportcentrum Nieuwkoop, met als bewijs een kopie van de inschrijving in de
nieuwe gemeente. De overeenkomst kan door de sporter op geen enkele andere wijze
tussentijds worden stopgezet. Enige uitzonderingen hierop vormen artikel 4 en 5.
3. Wijziging abonnement
Abonnementen kunnen door de sporter op geen enkele wijze tussentijds worden
gewijzigd, tenzij u het abonnement wilt upgraden.
Een lidmaatschap kan eenmalig tegen betaling van 15,00 euro administratiekosten
worden overgedragen aan een ander nieuw lid, mits er geen sprake is van een
contributieachterstand. Het nieuwe lid neemt het bestaande abonnement tegen
dezelfde condities over. Deze persoon heeft geen recht op de geldende acties. De
overdracht vind plaats op de 1e dag van de volgende periode
4. Medische indicatie
In geval van een langdurige blessure of letsel kan er een formulier ingevuld worden bij
de balie. Het is vooraf lastig in te schatten hoe lang de ziekteperiode duurt, daarom
wordt het abonnementsgeld tijdens de ziekteperiode doorbetaald. Bij betermelding
weten we de exacte periode van afwezigheid. Het abonnement wordt evenveel dagen
vooruit gezet als dat de ziekteperiode heeft geduurd. U kunt in geen geval aanspraak
maken op restitutie van het abonnementsgeld.
5. Betalingsverplichting
Het overeengekomen bedrag zal ook dienen te worden betaald, indien de sporter om
welke reden dan ook aan enige training niet deelneemt, c.q. op enig uur geen gebruik
maakt van de accommodatie tenzij Sportcentrum Nieuwkoop hem/haar van die
betalingsverplichting heeft ontheven hetgeen dan echter moet blijken uit een door het
sportcentrum afgegeven schriftelijke verklaring. De ondergetekende verklaart hierbij
afstand te doen van enig hem/haar mogelijk opkomend recht tot het vragen van
vermindering of ontzegging van de vordering van Sportcentrum Nieuwkoop, zo
Sportcentrum Nieuwkoop genoodzaakt zou zijn over te gaan tot gerechtelijke
invordering van enig openstaand bedrag.
6. Reglementen
De sporter onderwerpt zich aan het door Sportcentrum Nieuwkoop vast te stellen
reglement en verklaart hierbij dit reglement te zullen naleven.
7. Eigen risico
De ondergetekende verklaart hierbij dat de trainingen, c.q. gebruik van de
accommodatie, uitsluitend voor zijn/haar risico is en dat de kosten van enig ongeval of
letsel geheel en al door hem/haar zelf worden gedragen. Ieder lid dient zelf voor
gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich
ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.
Ondergetekende verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot het instellen van
een actie tegen Sportcentrum Nieuwkoop wegens vergoeding van kosten, schaden en
interesten, als gevolg van enig ongeval of letsel opgelopen ten gevolge van
sportbeoefening of het gebruik van de accommodatie, als ook wegens het in ongerede
raken van kleding en voorwerpen, tenzij dit aan opzet of grove schuld te wijten is.
8. Incasso
Het abonnementsgeld wordt middels automatische incasso, bij vooruitbetaling
voldaan. De ondergetekende is gehouden tot stipte betaling van de aan Sportcentrum
Nieuwkoop toekomende gelden, zulks door middel van voldoende saldo op de
opgegeven bankrekening ten tijde van de automatische incasso. (28e dag van iedere
maand). Enige uitzondering hierop vormt volledige vooruitbetaling voor de gehele
periode: deze kan contant of per pin verricht worden.
Bij storno wordt bij de volgende incassopoging € 5,00 administratiekosten per maand
per post in rekening gebracht. Bij in gebreke blijven wordt de vordering in handen
gesteld van een incassobureau dat voor en namens Sportcentrum Nieuwkoop voor
inning zal zorgen. De totale kosten aan deze incasso verbonden, komen geheel voor
rekening van de ondergetekende. Ondergetekende verbindt zich hierbij reeds nu om
de aan het incassobureau buitenrechtelijke incassokosten te betalen, zijnde de
beloning voor de werkzaamheden van genoemd bureau. Bij eventuele gerechtelijke
invordering dienen door de ondergetekende, behalve de genoemde incassokosten,
óók nog de normale proces en executiekosten te worden betaald.
9. Acties
De directie heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Deze
zijn nimmer van toepassing op lopende abonnementen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk
vermeld.

10. Wijzigingen
Sportcentrum Nieuwkoop behoudt zich het recht voor om tussentijds de voorwaarden,
het reglement, openingstijden en lestijden éénzijdig te wijzigen. Tevens is
Sportcentrum Nieuwkoop bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te
verhogen met maximaal 5%. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgesloten
overeenkomsten. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat de directie dit
op enigerlei wijze schriftelijk bekend maakt, zulks met inachtneming van een billijke
periode.
REGLEMENT
1. Normen en waarden
Iedere bezoeker wordt geacht zich te houden aan de Nederlandse gedragsnormen en
waarden.
Misdragingen kunnen leiden tot permanente ontzegging van toegang en aangifte bij de
politie.
2. Ledenpas
Elk lid dient zijn/haar ledenpas bij elk bezoek mee te nemen en deze bij binnenkomst
door de kaartlezer te halen. Zonder pasje kan er helaas niet getraind worden. Eén en
ander i.v.m. de veiligheid, de statistieken en controle op de ledenadministratie. Bij
verlies, diefstal of beschadiging van het pasje wordt € 15,00 in rekening gebracht.
3. Waardevolle spullen, kleding, schoenen en handdoek
Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is
verboden. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan. De
sporter dient waardevolle spullen tijdens de training in een locker op te bergen.
Sportcentrum Nieuwkoop is te allen tijde niet aansprakelijk voor het zoekraken van
eigendommen. Het te dragen schoeisel dient voorzien te zijn van een niet-afgevende
rubber (bij voorkeur niet zwarte) zool. Straatschoeisel of buiten gedragen
sportschoenen zijn verboden. Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is
verplicht, dit geldt ook voor na het sporten in het bargedeelte.
4. Fitness
Voor aanvang van het eerste gebruik van de fitnessapparatuur dient de sporter, voor
zijn eigen bescherming, een afspraak te maken met een fitnessinstructeur. De cardioapparatuur mag gedurende drukke tijden (wanneer alle apparaten van één soort bezet
zijn) per apparatuur niet langer dan 12 minuten aaneengesloten worden gebruikt. De
sporter kan hierop geattendeerd worden door onze medewerkers. De sporter dient
ieder apparaat schoon en droog achter te laten voor de leden die erna komen. Tevens
dienen de toestellen in hun ruststand terug gebracht te worden.
5. Minderjarige leden
Jeugdleden tot 18 jaar kunnen alleen fitnessen in aanwezigheid van de instructeur of in
bijzijn van ouder/verzorger en kunnen tot 19:30 uur gebruik maken van de
fitnessruimte. Hiervoor wordt een ‘fitnessabonnement jeugd’ afgesloten.
6. Etenswaren
Het is verboden etenswaren mee te nemen in de sportzaal.
7. Vakantieregeling
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Sportcentrum Nieuwkoop bied je echter de
gelegenheid om tijdens je eigen vakantieperiode een 2e persoon van je lidmaatschap
gebruik te laten maken. Dit dient voor je vertrek aangevraagd te worden met het
mutatieformulier en mits dit nadrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd door de directie.
Hiervoor geldt per vakantieperiode een maximale duur van één maand.
8. Sportcentrum Nieuwkoop gesloten
Sportcentrum Nieuwkoop is in de winterperiode zeven dagen per week open, behalve
op nationale en christelijke feestdagen.
Op 5, 24 en 31 december gelden aangepaste lestijden en/of openingstijden, door de
directie aangegeven. De gesloten dagen zijn al verwerkt in de contributie en worden
daarom niet doorgeschoven of verder verrekend. In de zomermaanden wordt er een
zomerrooster toegepast.
9. Parkeren
Parkeren kan uitsluitend op het daarvoor bestemde parkeerterrein voor het
sportcentrum. Is het parkeerterrein vol dan kan aan de zijkant en achterzijde van het
gebouw geparkeerd worden. Er mag beslist niet langs de kant van de Nieuwveenseweg
geparkeerd worden. Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk op de fiets te komen.
10. Vragen en suggesties
Vragen en/of suggesties kan je kwijt per e-mail naar: info@sportcentrumnieuwkoop.nl
Sportcentrum Nieuwkoop communiceert regelmatig per e-mail. Heb je je eigen
emailadres correct doorgegeven?

