Algemene voorwaarden
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Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd en wordt zonder
opzegging stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden, ten minste 30
dagen voor het verstrijken van de abonnementstermijn.
Gebruik hiervoor altijd het mutatieformulier.
Bij tussentijds stopzetten (vakantie/medisch e.d.) van een
abonnement zal geen restitutie van abonnementsgelden
plaatsvinden. Overleg altijd met de PRO FIT directie.
Bij tussentijds stopzetten(vakantie/medisch e.d.) van een
abonnement zal geen restitutie van abonnementsgelden
plaatsvinden. Overleg hierover altijd met de PRO FIT
directie.
Tussentijds stopzetten van een abonnement is alleen
mogelijk op vertoon van een medische verklaring.
Gemiste trainingen kunt u binnen de abonnementstermijn
altijd inhalen.
Openingstijden en tarieven worden altijd bepaald door
PRO FIT AMSTERDAM-OOST.
Op zon- en feestdagen is PRO FIT AMSTERDAM-OOST
gesloten.
Het gebruik van de faciliteiten van PRO FIT
AMSTERDAM-OOST geschiedt geheel op eigen risico.
Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongevallen,
diefstal, brand of anders is niet voor PRO FIT
AMSTERDAM-OOST, tenzij dit aan nalatigheid van haar te
wijten is.
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Er wordt voor de betaling gebruik gemaakt van
automatische incasso, bij in gebreke blijven van betaling
behoudt PRO FIT AMSTERDAM-OOST zich het recht de
kosten met €5 (administratieve kosten) te verhogen.
Incasso vindt vooraf plaats, binnen de eerste 2 weken van
de abonnementstermijn.
Wanneer betaling, ondanks herhaalde verzoeken, niet
plaatsvindt zal een incassobureau worden ingeschakeld,
waarvan de kosten voor de wanbetaler zijn.
Wanneer het lidmaatschap meer dan 6 maanden
onderbroken is geweest, zal opnieuw inschrijving dienen
plaats te vinden en is men opnieuw inschrijfgeld
verschuldigd.
Prijscorrecties: Vanaf de eerste verlenging van het
abonnement is PRO FIT AMSTERDAM-OOST gerechtigd
jaarlijks de prijs en/of voorwaarden van de overeenkomst
aan te passen, conform het CBS indexcijfer.
Alle leden van PRO FIT krijgen een ledenpas in bruikleen.
De borg hiervoor bedraagt €5
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de
abonnementhouder/ster de algemene voorwaarden te
kennen en huisregels na te leven.
Voor alle situaties waarin de algemene voorwaarden niet
voorzien beslist de directie van PRO FIT AMSTERDAMOOST

