Algemene voorwaarden Slender You Spijkenisse ( hierna te noemen: SYS )

Lidmaatschap: Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar. U kunt een
contract aangaan voor 3, 6 of 12 maanden. Deze contracten worden telkens aangegaan voor
bepaalde tijd met een minimale duur van 3, 6 of 12 maanden. Het lidmaatschap kan te alle
tijden worden omgezet naar een langere minimale duur maar niet naar een kortere minimale
duur. Na het overleggen van een doktersverklaring bij zwangerschap of langdurige ziekte,
schorten wij uw lidmaatschap op voor een periode van 3 maanden waarin u geen
lidmaatschapsgeld behoeft te betalen. De verzuimperiode wordt aan het eind van het
contract toegevoegd. Indien u verhuist, dient u uw nieuwe adres door te geven bij de balie. U
kunt uw verhuizing ook schriftelijk melden.
Openingtijden: De openingstijden van SYS worden op de website bekend gemaakt.
Gedurende feestdagen, de zomermaanden en schoolvakanties behouden wij ons het recht
voor, het aantal openingsuren en sportaanbod te beperken, zonder dat dit zal leiden tot
lidmaatschapsgeld vermindering of teruggave. In de prijsstelling is daarmee rekening
gehouden. zie www.slenderyouspijkenisse.nl
Betaling: Bij de contracten hanteert SYS maandelijkse incasso’s. Incasso’s geschieden
omstreeks de 5e dag of de 15e dag van de maand. Als wij niet kunnen incasseren wordt een
herinnering gestuurd en het maandbedrag vermeerderd met € 7,50 administratiekosten.
Wanneer u geen gebruik meer maakt van onze faciliteiten, ontslaat dat u niet van uw
verplichting tot maandelijkse betaling. Indien verschuldigde contributie (na herinnering) niet
tijdig betaald wordt, en wij als gevolg daarvan genoodzaakt zijn om onze vordering uit
handen te geven, komen alle aan de inning verbonden kosten met een minimum van €
100,00 voor rekening van het lid. Het lidmaatschapsgeld over de lopende periode is dan
ineens opvorderbaar en de kosten verbonden aan inning, administratiekosten en
maandelijkse rente van 1% rente, komen voor rekening van het lid.
Acties/kortingen: De directie heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te
bieden. Deze zijn nimmer van toepassing op lopende abonnementen, tenzij nadrukkelijk
schriftelijk vermeld.
Leden die te laat op het afgesproken tijdstip komen riskeren een beperkte tijd op het eerste
sportattribuut. U dient uw afspraak minimaal 12 uur van te voren af te zeggen, anders zijn
wij genoodzaakt deze in rekening te brengen
Uitval sporten: Op feestdagen en tijdens vakanties is het aanbod beperkt. Met deze gegevens
is rekening gehouden en u kunt dan op een ander tijdstip sporten. Uitval van sporten wordt
bekend gemaakt via de website. (www.slenderyouspijkenisse.nl)
Hygiëne :
•

Het gebruik van een handdoek is verplicht bij alle sportactiviteiten.

•

Wij verzoeken u uw zaalschoenen(voor vacushape)/sokken mee te brengen en pas in
het sportcentrum aan te doen.
In de openbare ruimtes geldt een rookverbod.

•

Kastjes: Uw tas of andere waardevolle zaken kunt u in de vakkenkast bij de kleedruimte
plaatsen. Gebruik van de vakkenkast is alleen toegestaan gedurende de tijd dat u in de SYS
studio verblijft.
Aansprakelijkheid: SYS is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke
ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit
voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer.
Daarnaast kan SYS u voor aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen. Het is
zinvol om na te gaan of u verzekerd bent voor de risico’s verbonden aan sportbeoefening;
als dit niet het geval is, kunt u hier alsnog voor zorgdragen.
Gevonden voorwerpen: gevonden voorwerpen worden na een jaar tijd overgedragen aan een
goed doel ( Leger des Heils o.i.d. )
Klachtenprocedure: Als u klachten of opmerkingen heeft, kunt u deze kenbaar maken aan de
balie (eventueel schriftelijk en anoniem) t.a.v. P. van ’t Hoff-Huijgens. De klacht komt dan
gegarandeerd op de juiste plaats terecht. Tevens kunt u aangeven of u een reactie van SYS
wenst te ontvangen.
Wangedrag: Leden die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam of eer van SYS
in opspraak brengen kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de studio geweigerd
worden. Zij verliezen hun rechten, maar behouden hun lopende verplichtingen.
Aanpassing Algemene Voorwaarden: SYS behoudt zich het recht voor om tussentijds de
(algemene) voorwaarden, of openingstijden te wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht vanaf
het moment dat SYS dit op enigerlei wijze schriftelijk bekend heeft gemaakt, met
inachtneming van een billijke periode. In alle bijzondere en hier niet beschreven gevallen zal
SYS op menselijke en sociale wijze een passende beslissing nemen. Dit reglement is
opgesteld met de bedoeling dat iedereen in een prettige, veilige en hygiënische omgeving
kan genieten!
Geldigsheidduur rittenkaarten
Onze 5 en 10 rittenkaarten zijn respectievelijk 2 en 4 maanden geldig. De 20 rittenkaarten
zijn 7 maanden geldig
Onze 10 rittenkaarten voor het bewegingscentrum op de bovenverdieping zijn 3 maanden
geldig.

