ALGEMENE LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN /
FYSIO-AKTIEF DEN HOLLANDER & VERBEEK
DEFINITIES
FYSIO-AKTIEF: (Sport) Paramedisch Training en
Behandelcentrum, gevestigd aan de Iepenhof 1C, 3442 GZ
Woerden, aan de Overzicht 40, 3471 EE Kamerik en gevestigd
aan de Boschsloot 28, 3474 HK Zegveld, Meulmansweg 8-V,
3441 AT Woerden .
LID: Ieder natuurlijk persoon door wie, het formulier is
ondertekend en met wie de lidmaatschapsovereenkomst tot
stand gekomen is.
Lidmaatschapsovereenkomst: De overeenkomst die is
gesloten tussen het lid en Fysio-Aktief den Hollander &
Verbeek.
Lidmaatschapsvoorwaarden: Deze algemene
lidmaatschapsvoorwaarden Fysio-Aktief zoals deze zijn
afgedrukt op het inschrijfformulier en dat ter inzage aanwezig is
bij de receptie van Fysio-Aktief.
Het abonnement voor medische fitness bij Fysio-Aktief biedt de
mogelijk tot deelname aan begeleide medische fitness in
groepsverband.
1. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Fysio-Aktief heeft verschillende abonnementsvormen waar u uit
kunt kiezen. Dit betreft een jaarabonnement (12 mnd) of een
tussentijds opzegbaar abonnement het flex abonnement.
1. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor de periode van 12
maanden. Na een looptijd van 12 maanden eindigt uw
overeenkomst, u kunt dan uw overeenkomst opnieuw voor een
periode van 12 maanden verlengen.
2. Een tussentijds opzegbaar lidmaatschap is alleen mogelijk,
bij het Fysio-Aktief Flex abonnement. Dit abonnement is
tussentijds opzegbaar met inachtneming van de opzegtermijn.
De minimale looptijd van het Flex abonnement is gelijk aan één
incassoperiode (4 weken).
3. Bij wijziging van de rekening waarvan de incasso dient plaats
te vinden, dient dit direct schriftelijk door het lid aan incassant
worden medegedeeld.
2. WIJZIGINGEN
Fysio-Aktief behoudt zich het recht voor tarieven en algemene
voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Fysio-Aktief behoudt zich
tevens het recht voor om jaarlijks een prijsverhoging door te
voeren.
3. OPZEGGING
1. Opzeggen van een lidmaatschapsovereenkomst kan alleen
persoonlijk door het lid bij Fysio-Aktief. Opzeggen van het
lidmaatschap dient uiterlijk 14 dagen voor het ingaan van een
nieuwe 4 weekse periode te worden gedaan, alleen wanneer
het hier een Fysio-Aktief Flex abonnement betreft. Bij een niet
tijdige opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst zal een

nieuwe periode van 4 weken in rekening worden gebracht.
Restitutie van betaald lidmaatschap is niet mogelijk.Dit geldt
ook indien de deelnemer door persoonlijke omstandigheden
niet meer of gedeeltelijk of geen gebruik meer kan maken van
de faciliteiten.
2. de lidmaatschapsovereenkomst is persoonsgebonden,
voortvloeiende rechten zijn niet overdraagbaar aan derden.
3. Fysio-Aktief heeft het recht de lidmaatschapsovereenkomst
te allen tijde tussentijds te beëindigen indien het lid zich niet
houdt aan de vastgestelde huisregels.
4. BETALING
1. Het door het lid te betalen lidmaatschapsgeld zal voor het
eerst worden geïncasseerd bij de eerstvolgende
incassoperiode (vierwekelijks). De betaling van de eerste
periode zal bestaan uit een gedeelte van het volledige
periodebedrag (vier weken) afhankelijk van de startweek.
Indien geen afschrijving van de contributie kan plaatsvinden
van de door het lid aangewezen rekening zal er per
vruchteloze poging een bedrag van € 5,- in rekening worden
gebracht.
5. AANSPRAKELIJKHEID
1. Ieder lid dient verantwoord om te gaan met de eigen
lichamelijke gezondheid en dient aanwijzingen van de
medewerkers van Fysio-Aktief met betrekking tot fysieke
inspanning en gebruik van apparatuur op te volgen.
2. Fysio-Aktief aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
schade of gevolgschade door verlies en/ of diefstal van kleding
of andere persoonlijke eigendommen, in de praktijk de
sportruimte of kleedruimten.
6. ZIEKTEREGELING
Op medische gronden kan de lidmaatschapsovereenkomst
alleen tussentijds worden beëindigd indien de directie van
Fysio-Aktief daarvoor toestemming verleend. Fysio-Aktief kan
in zo’n geval altijd om een medische verklaring vragen.
Opschorting van het abonnement kan niet met terugwerkende
kracht plaatsvinden.
7. INHALEN VAN GEMISTE LESSEN
Het inhalen van een gemiste les is alleen mogelijk binnen
dezelfde periode van vier weken na overleg met de
groepsbegeleider en alleen als hiervoor plaats beschikbaar is
binnen het bestaande lesrooster. Gemiste lessen kunnen niet
opgespaard worden en later in het jaar ingehaald worden.
Lessen kunnen uitsluitend ingehaald worden bij een lopend
lidmaatschap.
8. PRIVACYREGLEMENT
Het privacyreglement van Fysio-Aktief is te vinden op de
website en is ter inzage beschikbaar bij de receptie in
Woerden.
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