Contract afspraken lidmaatschap Brutal Gym
Inschrijving:




U betaalt bij inschrijving €5,- administratiekosten.
De chip voor het systeem krijgt u in bruikleen. Wanneer het lidmaatschap stop gezet wordt verwachten wij de
chip weer terug.
Bij verlies van de chip betaalt u €5,-. U krijgt dan een nieuwe chip in bruikleen.

Contract:






Het opzegtermijn bij Brutal Gym is altijd de opvolgende maand ongeacht op welke dag van de maand opgezegd
wordt. U betaalt dus altijd nog 1 maand contributie voordat uw contract afloopt. U mag in de opzegmaand wel
gewoon blijven sporten. Dit geldt voor ALLE abonnementen met uitzondering van de jeugd die traint met
ooievaarspas. De volwassenen die trainen met ooievaarspas hebben ook een opzegtermijn van een maand.
Uw contract kan niet tussentijds stop gezet worden maar bij uitzonderlijke gevallen kunt u altijd overleggen met
medewerker.
Contracten lopen het gehele jaar door, dus ook in de vakanties of wanneer u zelf met vakantie gaat/bent.
U gaat bij het tekenen van de contract afspraken automatisch akkoord met eventuele wijzigingen in het rooster
en/of prijswijzigingen. U wordt hier op tijd over geïnformeerd wanneer dit het geval is.

Betalingen






Contributie wordt altijd betaald op de eerste van de maand. Deze moet eerst voldaan worden voordat u kan
sporten.
Wanneer u de contributie niet voldoet aan het begin van de lopende maand dan wordt u openstaande post direct
overgedragen aan het incassobureau.
Ooievaarspassen moeten gescand worden in de maanden: Januari, April, Juli en Oktober. Denk eraan om de pas
met uw kind mee te geven! Mocht uw kind deze niet bij zich hebben dan kan het voorkomen dat uw kind naar
huis gestuurd wordt.
Uw contract loopt stilzwijgend door. Wanneer u uw contract niet aan de balie opzegd behouden wij het recht om
contributie te incasseren/vorderen. Dit geldt ook voor de abonnementen met ooievaarspas voor volwassenen.

Overig:





Een handdoek in de fitness is verplicht!
In de fitness worden er sportkleren gedragen. Spijkerbroeken zijn niet toegestaan.
Je bent ten alle tijden verantwoordelijk voor je eigen spullen. Maak je geen gebruik van een kluisje dan is dit op
eigen risico.
Wij gaan hier respectvol met elkaar om. Iedereen is welkom en niemand wordt hier buiten gesloten. Werkt u hier
niet aan mee dan hebben wij ten alle tijden het recht om je abonnement te beëindigen. Eventuele betaalde
contributie wordt niet vergoed.

Ik ga akkoord met de voorwaarden,

Naam:

datum:

Handtekening:

(wanneer van toepassing)
Ouder van:

………………………….................

……………………………………………..

…………………………………

