AlgemeNe leverINgsvoorwAArdeN

medIsche gegeveNs/vrAgeNlIJst

op deze overeenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden (Alv)van toe-

Na het uitbrengen van het aanbod is clublid een medische vragenlijst ter

passing. deze zijn tot stand gekomen in samenspraak met de branche organi-

beschikking gesteld met het verzoek dit op het eerstvolgende bezoek ingevuld

satie fitvak en de consumentenbond. de Alv is bij deze inschrijving bekend

aan fysio fit veenstade ter beschikking te stellen. zonder uw uitdrukkelijke

gesteld, akkoord bevonden door de deelnemer en bij inschrijving meegegeven.

toestemming zal fysio fit veenstade uw medische gegevens niet verwerken

AANvulleNde clubvoorwAArdeN

huIshoudelIJk reglemeNt

ondernemer:

fysio fit veenstade vaassen

openingstijden*

consument:

het lid

maandag t/m donderdag 08:00 – 22:00 uur

voorwaarden:

Alv/club voorwaarden/huishoudelijk reglement

vrijdag 08:00 – 20:00 uur

van fysio fit veenstadevaassen

zaterdag t/m zondag 09:00 – 13:00 uur

prijspresentatiekaart: folder van fysio fit veenstade vaassen met
productaanbod, informatie en tarieven

AANvulleNde voorwAArdeN
coNtrActeN bepAAlde tIJd

*Alle dagen geopend. op nationale feestdagen hanteert fysio fit veenstade
aangepaste openingstijden. deze worden vooraf genoegzaam bekend gemaakt.

AlgemeeN
• vanaf 16 jaar zijn leden welkom in de club
• mobiel bellen is uitsluitend toegestaan in het restaurant de koekoek

In bijzondere gevallen kan tussentijdse stilzetting met verlenging van de duur

• zelf meegebrachte etenswaren mogen nergens in de club worden gebruikt

van de overeenkomst plaatsvinden bij overeenkomsten voor bepaalde tijd,

• eten is uitsluitend in restaurant de koekoek toegestaan

waarbij deze stilzetting schriftelijk vermeld wordt bij de ledenadministratie en de

• volg altijd de aanwijzingen van het team van fysio fit veenstade op

uiteindelijke beslissing ter goedkeuring bij de ledenadministratie ligt en waarbij
stilzetting alleen mogelijk is per hele kalendermaand en in de volgende gevallen:

fItNess, persoNAl trAININg & groepslesseN
• uitsluitend binnenschoenen zijn toegestaan in de trainingszalen

1. op grond van persoonlijke fysieke omstandigheden die door een medische

• slippers zijn in de trainingszalen niet toegestaan

verklaring ondersteund moeten worden met een maximum van vier maanden.

• het gebruik van een handdoek tijdens de trainingen

2. op grond van werkzaamheden of studie die in het buitenland plaatsvinden,

• Apparaten en materialen dienen na gebruik schoongemaakt te worden

(op de fitnessapparaten) is verplicht

die door een werkgeversverklaring ondersteund moeten worden met een

en teruggelegd te worden

maximum van vier maanden.

• drinken is alleen toegestaan in gesloten plastic flesjes

3. op grond van een zwangerschap, die door een zwangerschapsverklaring

sAuNA / stoombAd

ondersteund moet worden met een maximum van 6 maanden.

• eerst douchen voor gebruik van sauna en stoombad
• badkleding verplicht

tijdens de stilzetting is het lid betalingsplichtig; de periode die het lid niet

• bij saunagebruik is het verplicht om plaats te nemen op een handdoek

heeft kunnen trainen wordt tegoed gegeven op de eerste dag van de nieuwe

• In sauna wordt stilte gewaardeerd

maand dat het lid weer komt trainen.

• tijdschriften en kranten zijn in de sauna niet toegestaan

fysio fit veenstade behoudt zich het recht voor de inhoud van het huishoudelijk en orde reglement te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk
voorkomt. steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend.
wijziging van dit reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
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