Algemene voorwaarden Switch de Praktijk van Bewegen

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met en vormen onderdeel van het
lidmaatschap dat u met Switch de Praktijk van Bewegen (hierna te noemen als Switch) bent aangegaan.
Switch is gerechtigd om zonder verdere aankondiging haar voorwaarden en huisregels op een
willekeurig moment aan te passen. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden
en huisregels en zich daaraan te houden. De voorwaarden en huisregels zijn verkrijgbaar bij de balie en
staan vermeld op de website.
Lidmaatschap:
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd en wordt telkens automatisch met 1 maand verlengd. Er is géén inschrijfgeld
verschuldigd. Het abonnement kan op elke 1ste van de maand gewijzigd worden in een ander
abonnement via ondertekening van een daarvoor bestemd wijzigingsformulier.
Er geldt altijd één kalendermaand opzegtermijn. Het lidmaatschap stopt dus altijd precies een maand
later dan de datum van opzegging. (restdagen worden naar rato verrekend)
Opzegging kan uitsluitend via ondertekening van het hiervoor bestemde uitschrijfformulier (te
verkrijgen bij de balie). Mondelinge of telefonische opzeggingen en zo ook opzeggingen via de mail zijn
niet geldig. (Vraag voor je eigen administratie altijd een kopie of maak met je smartphone een
controlefoto.)
Indien u niet opzegt blijft u betalingsplichtig, ook als u géén gebruik meer maakt van de faciliteiten. Het
lidmaatschap vervalt dus pas een maand na ondertekende schriftelijke opzegging.
Bij aantoonbaar door Switch onterecht geïnde abonnementsgelden kan door het lid nooit meer dan 3
maanden teruggevorderd worden. (gedeelde verantwoordelijkheid)
Contributie en administratiekosten:
De hoogte van de contributie is afhankelijk van de abonnementsvorm Afhankelijk van het moment van
inschrijven wordt de contributie berekend voor de eerste maand. U betaalt dus voor het aantal dagen
dat u lid bent in de desbetreffende maand. (dit geldt ook na opzegging van het lidmaatschap)
Eventuele prijsstijgingen door middel van btw-verhoging of indexering worden tijdig doorgegeven via
de website.
Betaling:
Betalingen geschieden per automatische incasso. De automatische incasso vindt aan het begin van
iedere maand plaats. Als uw abonnementsgeld op enig moment niet incasseerbaar is, of gestorneerd is,
heeft u geen toegang tot Switch de Praktijk van Bewegen.
Tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap is alleen mogelijk in het geval van:
1.Langdurige blessures of zwangerschap na overleg met Switch de Praktijk van Bewegen.
2.Tijdens vakantieperioden met een maximale duur van 2 maanden
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Het hiervoor vereiste wijzigingsformulier is verkrijgbaar aan de balie. In bovenstaande situaties wordt
de periode waarin het lidmaatschap tijdelijk is stopgezet, weer gestart op de aangegeven datum.
Switch de Praktijk van Bewegen heeft ruime openingstijden en is 7 dagen geopend. Tijdens een aantal
erkende feestdagen behoudt Switch zich het recht toe om gesloten te zijn.
Aansprakelijkheid:
Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie. Switch aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten of
tijdens een bezoek aan ons centrum. Switch aanvaardt verder geen aansprakelijkheid voor verlies of
diefstal van kleding of andere eigendommen. Switch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen
die uit een kluisje zijn ontvreemd.
Schade toegebracht aan de inventaris, de apparatuur of het gebouw is verhaalbaar bij het lid die de
schade veroorzaakt op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
Overige voorwaarden:
•
•
•

•

Switch behoudt zich het recht voor tarieven, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen.
Switch kan zonder opgaaf van reden een lidmaatschap eenzijdig opzeggen.
Switch behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels
of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave
van enige betaling.
Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden.

Onze huisregels
Bij het betreden van de fitnessruimte ga je akkoord met de huisregels van Switch.
•
•
•
•
•
•
•

In de trainingsruimte is het verplicht om schone sportschoenen en correcte sportkleding te
dragen. (geen schoenen die buiten gedragen zijn)
Wij raden je aan waardevolle spullen op te bergen in de lockers.
Tijdens het trainen is het verplicht om een handdoek op alle apparaten te gebruiken. Na de
training alle losse trainingsonderdelen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
U mag geen etenswaren meenemen en nuttigen in de trainingsruimte. Alleen afsluitbare
drinkbekers (bidons) mag u in de trainingsruimte gebruiken.
Gebruik van apparatuur is alleen bestemd voor de daarvoor bestemde doeleinden.
De aanwijzingen van onze Switch- instructeurs dienen opgevolgd te worden.
Geen losse kledingstukken of tassen in de trainingsruimten.
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Spinningruimte
•
•
•
•
•
•
•

Zorg ervoor dat u 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent om uw fiets in te stellen.
Reinig na afloop altijd even uw spinningfiets met uw handdoek of schoonmaakdoekje.
Breng de fiets weer terug in de beginstand.
Groepslesruimte
Houdt rekening met leden die samen met u trainen.
Probeer de les niet vroegtijdig te verlaten tenzij dit echt noodzakelijk is.
Controleer altijd het rooster i.v.m. roosterwijzigingen op het laatste moment

Groepslesruimte
•
•
•
•

Zorg ervoor dat u 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent.
Houdt rekening met leden die samen met u trainen.
Probeer de les niet vroegtijdig te verlaten tenzij dit echt noodzakelijk is.
Controleer altijd het rooster i.v.m. eventuele roosterwijzigingen.
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