Voorwaarden sportabonnement
Sportabonnementen
• Be Fit:
Onbeperkt fitness en/of groepslessen, aquasporten volgen. Onbeperkt toegang tot het zwem- en saunaparadijs
• Feel Fit:
1x per week fitness en/of groepslessen, aquasporten volgen en toegang tot het zwem- en saunaparadijs
• Go Fit:
Onbeperkt fitness en/of groepslessen volgen
• Go Fit jeugd:
Onbeperkt fitness en/of groepslessen volgen (leeftijd 16 t/m 23 jaar, jeugd van 12 t/m 15 jaar alleen onder begeleiding van een
volwassene)
Inschrijfgeld
Voor alle abonnementen wordt € 39,- inschrijfgeld in rekening gebracht, tenzij bij acties in de actievoorwaarden anders is beschreven.
Wanneer u zich na opzegging van het abonnement binnen 6 maanden opnieuw inschrijft wordt geen inschrijfgeld berekend.
Lidmaatschapspas
Voor de persoonlijke lidmaatschapspas wordt een bedrag van € 10,- borg in rekening gebracht. Nadat de ledenadministratie het
inschrijfformulier heeft ontvangen kunt u na circa 3 werkdagen de pas afhalen bij de centrale receptie. Tot die tijd kunt u met een kopie van
het inschrijfformulier een dagpas voor de fitness of het zwembad bij de centrale receptie ophalen.
Betaling abonnement via incasso
Het abonnement wordt maandelijks (rond de 28e van de maand) via een automatische incasso afgeschreven. Bij de eerste incasso
wordt het bedrag van de lopende maand, het bedrag van de eerstvolgende maand, de borg van de lidmaatschapspas en het inschrijfgeld
afgeschreven. De Bonte Wever incasseert verschuldigde abonnementsgelden altijd 1 maand van tevoren.
Wanneer u het bedrag niet willen laten incasseren kunt u het bedrag van de gehele abonnementsperiode contant of met pinbetaling
voldoen bij de centrale receptie op vertoon van uw inschrijfformulier.
Voorwaarden sportabonnementen
• Een 6 maanden abonnement is na deze looptijd per maand opzegbaar.
• Een 12 maanden abonnement kan pas aan het einde van de looptijd (12 maanden) opgezegd worden.
• Een 12 maanden abonnement dient i.v.m. de korting ieder jaar opnieuw te worden afgesloten. Via de administratie krijgt u hiervan
tijdig bericht. Bij het uitblijven van een nieuw inschrijfformulier wordt het tarief omgezet naar dat van een 6 maanden abonnement en
automatisch verlengd met telkens 1 maand. Indien u via een kortingsregeling een abonnement heeft afgesloten dient u bij verlenging
opnieuw een bewijs te kunnen tonen dat u daadwerkelijk recht heeft op deze kortingsregeling.
• Daluren sportabonnement: maandag t/m vrijdag van 11.00 – 16.00 uur.
• Een sportabonnement is strikt persoonsgebonden. Indien misbruik wordt geconstateerd wordt de sportpas geblokkeerd en volgt er
een ontzegging van 1 maand. U ontvangt hiervan een schriftelijke melding. Tijdens een ontzegging geldt dat er nimmer sprake is van
het vervallen van de verplichting tot het voldoen van het abonnementsgeld.
• Indien u op het inschrijfformulier uw e-mailadres heeft genoteerd ontvangt u per mail een uitnodiging voor het aanmaken van
een account van Virtuagym. Na het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord kunt u het account voor uw online fitness
platform gebruiken.
• De Bonte Wever behoudt te allen tijde het recht de tarieven van abonnementen of voorwaarden te wijzigen.
• Als abonnementhouder dient u tijdens elk bezoek aan het fitnesscentrum en/of zwem- en saunaparadijs in het bezit te zijn van uw
persoonlijke lidmaatschapspas om toegang te verkrijgen tot de faciliteiten. Als u de pas vergeet berekent De Bonte Wever de normale
entreeprijs conform de op dat moment geldende tarieven voor de faciliteit welke u wenst te bezoeken.
Tijdelijke stopzettingen:
1. I.v.m. langdurige ziekte (langer dan 4 weken), aanhoudende medische klachten/ blessures, zwangerschap of een medische ingreep
of operatie kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Hiervoor dient u een stopzettingsformulier in te vullen en door het tonen
van een medische verklaring bij de fitnessbalie. Het activeren van het abonnement dient ook weer bij de fitnessbalie doorgegeven te
worden.
2. U kunt i.v.m. vakantie 1 keer per kalenderjaar een tijdelijke stopzetting van maximaal 3 aaneengesloten weken aanvragen. Deze
tijdelijke stopzetting geldt alleen voor leden met een 12 maanden abonnement. Voor deze tijdelijke stopzetting dient 1 maand
van tevoren een formulier bij de fitnessbalie ingevuld te worden. Door de tijdelijke stopzetting verschuift de einddatum van de
abonnementsperiode. Tijdens deze stopzetting kan er geen gebruik worden gemaakt van het sportabonnement.

z.o.z.

3. Indien u uw abonnement i.v.m. vakantie voor een langere periode dan 3 weken tijdelijk wilt stopzetten dan dient u het abonnement
stop te zetten. Hiervoor gelden de reguliere richtlijnen voor stopzetting. Binnen 6 maanden kunt u zich dan weer zonder dat uw
inschrijfgeld moet betalen terug inschrijven.
Voorwaarden beëindiging abonnement
1. Het abonnement dient 1 maand van tevoren schriftelijk opgezegd te worden. Bij het uitblijven van een opzeggingsformulier wordt
het abonnement na de eerste vaste abonnementsperiode van 6 of 12 maanden automatisch verlengd met telkens 1 maand. Het
abonnement opzeggen kan alleen bij de fitnessbalie d.m.v. het invullen van het opzeggingsformulier. Het beëindigen van het
abonnement kan niet via e-mail of telefonisch doorgegeven worden. Dit i.v.m. de handtekening op het stopzettingsformulier voor de
opzegging en het stopzetten van de incasso.
2. Bij het vroegtijdig beëindigen van het abonnement is geen restitutie mogelijk.
3. Het vroegtijdig beëindigen van het abonnement door medische aandoeningen kan alleen door het tonen van een medische
verklaring en met een schriftelijke toestemming van het afdelingshoofd van het fitnesscentrum.
4. Verhuizing is geen geldige reden voor het vroegtijdig opzeggen van het abonnement.
Voorwaarden tussentijds omzetten abonnement
Het tussentijds omzetten van een abonnement is onder de volgende voorwaarden mogelijk:
1. Het abonnement kan alleen voor een langere of eenzelfde soort abonnementsperiode omgezet worden.
2. De abonnementsperiode gaat bij een omzetting weer opnieuw in.
3. Bij een upgrade (b.v. van Feel Fit naar Be Fit) worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Bij een downgrade binnen de
looptijd van het abonnement worden er € 39,- aan administratiekosten berekend.
4. Bij de eerstvolgende incasso van uw abonnement wordt het verschil in abonnementsgelden van de omzetting in rekening gebracht.
Voorwaarden upgrade-pakketten
Upgrade pakketten kunnen op het inschrijfformulier aangevinkt worden. De personal training upgrade pakketten lopen maandelijks door
en moeten indien nodig 1 maand van tevoren met een opzeggingsformulier bij de fitnessbalie opgezegd worden. Afspraken voor een
sessie van een personal training of voeding consulentie pakket kunnen bij de fitnessbalie of per e-mail gemaakt worden.

Personal training strippenkaart:
Leden die niet wekelijks via een upgrade gebruik willen maken van personal training kunnen een personal training strippenkaart nemen.
Deze strippenkaart kan bij de receptie worden gekocht en wordt altijd volledig en vooraf betaald. De verantwoordelijke personal trainer
vinkt de trainingen op de strippenkaart af. Beide strippenkaarten zijn voor een periode van maximaal 1 jaar geldig. Er zijn 2 soorten
strippenkaarten:
1. Personal training strippenkaart voor 5 sessies van 1 uur € 131,25 (exclusief kosten sportabonnement).
2. Personal training strippenkaart voor 10 sessies van 1 uur € 262,50 (exclusief kosten sportabonnement).
Fitness strippenkaart
Men kan een strippenkaart voor 10 fitnesstrainingen aanschaffen. De strippenkaart kan ook voor groepslessen in het fitnesscentrum
gebruikt worden. De kosten hiervoor zijn € 89,50 Deze strippenkaart dient bij de centrale receptie afgerekend te worden. Bij elk bezoek
dient men zich met de strippenkaart bij de receptie te melden en wordt het bezoek geregistreerd op de strippenkaart en een dagpas voor
het fitnesscentrum afgegeven.

Versie: 27 februari 2019. Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt
belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren aan u mededelen.

Personal training kennismakingspakket
Dit kennismakingspakket kan éénmalig (voor zowel nieuwe als bestaande leden) worden afgenomen en is een goede kennismaking met
personal training. De kosten zijn € 47,50 (excl. kosten sportabonnement)
• Intake-sessie van een personal trainer.
• Een-op-een trainingssessies van 3x 30 min.
• Persoonlijk trainingsplan.

