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ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Abonnementen / Overeenkomst
Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige periode van vier weken, tenzij anders vermeld op het
inschrijfformulier. Opzegging dient plaats te vinden vóór de start van de laatste termijn. Opzegging dient te geschieden door een
email te sturen naar info@jouwsportschool.nl. De datum van ontvangst van de email geldt als opzegdatum. Binnen zes werkdagen
wordt een bevestiging verzonden. Als de duur van de overeenkomst afloopt, zal deze, indien niet tijdig wordt opgezegd, automatisch
worden verlengd met een periode van vier weken.
2. Prijzen en betalingen
Indien prijzen worden aangepast zal dit uiterlijk 8 weken van tevoren worden aangegeven.
Jaarlijks kan de contributie worden verhoogd /aangepast aan de hand van het percentage van de CPI.
Betaling van de contributie geschiedt vooraf via automatische incasso. Een betaling dient te zijn ontvangen vóór de start van de
nieuwe termijn. Bij niet tijdige betaling heeft JouwSportschool het recht om het betreffende lid de toegang te ontzeggen totdat de
betalingsachterstand is voldaan, zonder dat het lid aanspraak kan maken op vermindering of opschorting van de contributie. Bij niet
tijdige betaling zal één aanmaning worden verzonden. Het lid verkeert in dat geval in verzuim zonder dat verdere mededeling
noodzakelijk is. Bij een volgende aanmaning zijn € 5,00 administratiekosten verschuldigd. Indien de vordering uit handen wordt
gegeven zijn incassokosten verschuldigd, ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00 per openstaande
termijn. Bij achterstallige betalingen zal tevens een rentevergoeding verschuldigd zijn van 1% cumulatief per maand, met een
(start)minimum van 7%.
Voor diensten die buiten het abonnement vallen dient afzonderlijk te worden betaald. Gereserveerde diensten dienen uiterlijk 24 uur
van tevoren te worden geannuleerd, zo niet is de gehele prijs verschuldigd, zonder recht op restitutie.
3. Openingstijden
De openingstijden worden vastgesteld door JouwSportschool. Sluiting tijdens feestdagen of andere gelegenheden zullen op
voorhand bekend worden gemaakt. Sluitingen, van welke aard dan ook, zijn nimmer van invloed op de betalingsverplichtingen van
de leden. Er zal daardoor geen sprake zijn van vermindering van contributie.
4. Wijzigingen
Wijzigingen dienen te worden doorgegeven aan de balie of per email. Wijzigingen vinden alleen plaats na uitdrukkelijke
goedkeuring van de directie. De wijziging dient per email te worden bevestigd. Bij een wijziging van het abonnement zal de
wijziging pas ingaan na afloop van de eerstvolgende volledige betaalperiode.
5. Risico en aansprakelijkheid
Gebruik van de faciliteiten van JouwSportschool geschiedt volstrekt op eigen risico. JouwSportschool is niet aansprakelijk voor
verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Tevens is JouwSportschool niet aansprakelijk voor opgelopen
blessures of andere medische ongemakken.
Bij het aangaan van de overeenkomst dient het lid alle informatie, in het bijzonder van medische aard, te verstrekken die voor de het
maken van een trainingsprogramma of verantwoord sporten van belang kan zijn.
6. Ledenpas
Ieder lid dient in bezit te zijn van een ledenpas, bij diefstal of verlies dient een nieuwe pas te worden aangeschaft en zal opnieuw
€ 5,-- in rekening worden gebracht. Bij binnenkomst dient een ieder de pas door de reader op de balie te halen.
8. Kledingvoorschriften
Leden dienen gebruik te maken van schone en verzorgde sportkleding, alsmede van indoor-sportschoenen. Voorts is het gebruik van
een handdoek verplicht, indien gewenst kan een handdoek worden gehuurd.
9. Huishoudelijk Reglement
De leden dienen te allen tijde de aanwijzigen van de directie en de medewerkers van JouwSportschool op te volgen. Bij overtreding
kan het lid de toegang tot de Sportschool worden ontzegd, zonder dat het lid aanspraak kan maken op restitutie of vermindering van
de contributie.
10. Parkeren
Auto’s dienen te worden geparkeerd in de daarvoor aangegeven en bedoelde vakken. Op deze manier houden we de buurt netjes en
veilig. Let op! De politie kan komen controleren.

