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Het lesgeld is berekend over het gehele jaar en dient maandelijks te worden voldaan,
tenzij anders overeen gekomen.
De eerste les geldt als proefles.
Alle abonnementscondities zoals beschreven op het inschrijfformulier worden gehanteerd,
tenzij inShape anders bepaalt.
De tarieven voor het inschrijfgeld zoals beschreven op het inschrijfformulier en de
tarievenlijst worden gehanteerd, tenzij inShape anders bepaalt.
Het lidmaatschap kan uitsluitend in het fitnesscentrum, via het daarvoor bestemde
opzegformulier, worden beëindigd. De opzegtermijn, zoals beschreven op het
inschrijfformulier, wordt gehanteerd.
De abonnementsperiodes, zoals beschreven op het inschrijfformulier en de tarievenlijst
worden gehanteerd, tenzij inShape anders bepaalt.
Bij elke achterstand van het te betalen contributiebedrag wordt een rekening, verhoogd
met administratiekosten van €25.00, gestuurd.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder begrepen de kosten
van rechtskundige bijstand, komen voor rekening van het nalatige lid.
Teruggave van abonnementsgeld is niet mogelijk. Alleen bij aantoonbare langdurige ziekte
of blessure of verhuizing buiten een straal van 10 km. kan het abonnement (tijdelijk)
worden stilgezet.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen eigendommen. Het fitnesscentrum is
niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen en ongevallen, die het lid eventueel
zouden kunnen overkomen.
Schade toegebracht door leden van inShape aan de inventaris c.q. het gebouw van het
fitnesscentrum of andere gebouwen waar lessen plaatsvinden van inShape, is verhaalbaar
op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
Het fitnesscentrum is gesloten op zon- en feestdagen, één week tussen Kerst en Nieuwjaar
en één zomervakantie, tenzij inShape anders bepaalt. Tijdens deze periodes dient de
contributie te worden doorbetaald.
Om hygiënische redenen is sporten op blote voeten niet toegestaan. Sporten binnen het
fitnesscentrum dient te gebeuren op uitsluitend binnengedragen schoenen. Ieder lid is
verplicht tijdens zijn/haar training een handdoek te gebruiken.
In het fitnesscentrum is het verboden te roken. Het nuttigen van drank en/of voedsel
(anders dan drank ten behoeve van het sporten in een zelf meegebrachte bidon) is alleen
toegestaan in de daarvoor bestemde ruimte(s).
Het is medewerkers van inShape voorbehouden om leden de toegang tot het fitnesscentrum
te weigeren, wanneer deze perso(o)n(en) zich niet aan de voorwaarden, zoals hierboven
beschreven houd(t)(en).
De intake en door het fitnesscentrum gegeven adviezen kunnen nimmer het advies van een
arts vervangen. Mochten er medische redenen zijn waarom u niet mee kan doen met (een)
trainingsprogramma(‘s) van inShape, is het wellicht verstandig eerst een arts te
raadplegen.
Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart het lid dat er geen medische
redenen zijn waarom deze niet mee kan doen met (een) trainingsprogramma(s) van inShape,
tenzij anders aangegeven door het lid bij inShape op het intakeformulier.
InShape Fitnesscentrum vindt uw privacy heel belangrijk. Daarom hebben wij ook een
uitgebreide privacyverklaring opgesteld, deze is te vinden op onze website.
Gevonden voorwerpen worden 3 maanden bewaard. Wanneer deze niet worden opgehaald zal
inShape ze aan een goed doel schenken.
Bij verlies of diefstal van de ledenpas wordt € 5,00 in rekening gebracht voor het
vervaardigen van een nieuwe ledenpas. De ledenpas blijft eigendom van inShape. Het lid
is te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik/misbruik van de ledenpas.
Op alle voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

