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De ondergetekenden:
I. achternaam :

man / vrouw

geboortedatum :
telefoon :

roepnaam :
huisnr. :

straat :

mobiel:
bedrijf:

pc / woonplaats:
e-mail:

naam rekeninghouder:

bank/giro nr.:
II. Sportcentrum Fitpunt, gevestigd te

rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bevoegd medewerk(st)er, zijn het volgende overeengekomen voor de minimale
duur van

maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand van inschrijving onder de algemene condities zoals

op de achterzijde vermeld staan met inachtneming van de opzeggingsbepalingen.
Paraaf voor akkoord:
inschrijfdatum:
inschrijfgeld:

5

administratiekosten:

5 5,-

borg lidmaatsschappas:

5 10,- contant

contributie per maand :

5

lopende maand:
Totaal:

5

Ik ga akkoord met automatische betaling van de contributie voor het lidmaatschap van Fitpunt en machtig hierbij Fitpunt
om de contributie automatisch van mijn rekening af te schrijven. Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud op
bovenvermelde inschrijfdatum,
Plaats
Datum

Handtekening sport(st)er
(bij minderjarigheid: ouder of voogd)				
Hieronder niet schrijven (bestemd voor Fitpunt).
Inschrijving behandeld door:
Eerste les:
Tweede les:
Datum:

Fitpunt
ledenadministratie
T 074 242 12 10
E info@fit-punt.nl

www.fit-punt.nl
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www.olympicgym.nl
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algemene condities
1. Fitpunt geeft de sport(st)er tegen betaling de gelegenheid tot
het beoefenen van één of meer sport(en), met gebruikmaking van
de daartoe in haar sportcentrum aanwezige apparatuur en andere
faciliteiten, zulks met ingang van de inschrijfdatum op voorzijde
vermeld.
2. De sport(st)er maakt van de gelegenheid gebruik tot beoefening
van de onderstaande sport(en), gedurende een bepaald aantal
keren per week en tegen betaling van de bijbehorende contributie
overeenkomstig de aan de ommezijde vermelde betalingscondities.

4. De sport(st)er geeft te kennen bekend te zijn met de
opzeggingsbepalingen (onderstaande art. 7.1 t/m 7.3).
5. De aan ommezijde van dit formulier vermelde algemene voorwaarden
maken onverbrekelijk deel uit van deze overeenkomst. De sport(st)er
verklaart zich met alle bepalingen bekend en akkoord.
6. De sport(st)er verklaart bij ondertekening een afschrift van dit
formulier te hebben ontvangen.

3. Deze overeenkomst is aangegaan voor een aan de voorzijde
ingevulde en bepaalde duur in maanden, te rekenen vanaf de eerst
dag van de nieuwe maand van inschrijving zolang niet is opgezegd met
inachtneming van de opzegbepalingen.

algemene voorwaarden
1. Constitutie
1.1 De sport(st)er dient te beschikken over een goede gezondheid
en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar 		
gezondheidstoestand tevoren medisch te laten keuren.
1.2 De deelname aan de sportactiviteit(en) en het gebruik van de door
Fitpunt geboden faciliteiten is geheel voor risico van de
sport(st)er. Fitpunt aanvaardt dienaangaande geen aansprakelijkheid,
behoudens voorzover haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
aanspraak op een uitkering geeft.

4.6 Jaarlijks zal er een verhoging van contributie plaatsvinden. De
verhoging is gelijk aan de indexatie. Deze verhoging zal doorgevoerd
worden met de contributie van januari.
4.7 De contributie wordt in de week voorafgaand aan de nieuwe maand
geïncasseerd.
4.8 Wanneer de sport(st)er een leeftijd bereikt waarvoor een ander
abonnementsbedrag verschuldigd is, wordt het bedrag automatisch
aangepast.
5. Verzuim

2. Inschrijving
2.1 Bij inschrijving ontvangt de sport(st)er een persoonsgebonden Club
Pas. De pas heeft een borg van b 10,- Bij verlies, beschadiging, diefstal
etc. brengen wij b 10.- in rekening.
2.2 Registratie van de Club Pas bij de receptie van het sportcentrum
geeft de sport(st)er recht op deelname aan de overeengekomen
sport(en).
2.3 De Club Pas verliest zijn geldigheid bij het einde van de
overeenkomst of zoveel eerder als de sport(st)er zijn/haar verplichtingen
uit de overeenkomst niet behoorlijk nakomt.

5.1 Indien de sport(st)er de uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, verkeert hij/zij in verzuim en is Fitpunt
bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering
van het aan haar verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke
rente. Alle hier aan verbonden kosten zijn voor rekening van de sport(st)er.
6. Aansprakelijkheid
De sport(st)er is aansprakelijk voor alle door hem/haar veroorzaakte
schade aan de op het terrein of in het gebouw van de sportcentrum
aanwezige personen, bedrijfsmiddelen, inventaris en overige niet nader te
noemen zaken.

3. Huisregels
7. Opzegging
3.1 Fitpunt geeft in haar sportcentra bekendheid aan de
voorschriften die de sport(st)er bij de sportbeoefening in acht
moet nemen. Voor het overige dient men de instructies van de
sportbegeleiders op te volgen.
3.2 Indien de sport(st)er die voorschriften en/of instructies naar het
oordeel van Fitpunt onvoldoende naleeft, kan de sport(st)er tijdelijk dan
wel voorgoed van de sportbeoefening worden uitgesloten.
3.3 Fitpunt behoudt zich het recht voor tot wijziging c.q. aanvulling van
de bij 3.1 bedoelde voorschriften.
4. Contributie
4.1 De contributie voor de eerste contractperiode dient te zijn voldaan
binnen 10 dagen na de inschrijfdatum
4.2 In geval de inschrijvingsdatum niet samenvalt met de eerste dag
van de maand van inschrijving, is de sport(st)er slechts een evenredig
gedeelte van de contributie voor die maand verschuldigd.
4.3 Om het incasseren van de contributie zonder problemen te laten
verlopen, dient er altijd op de week voorafgaand aan de nieuwe maand
voldoende saldo op de rekening te staan.
4.4 In geval van verhindering tot beoefening van de aan ommezijde
vermelde sport(en) blijft de verplichting tot betaling van contributie
onverkort bestaan, ongeacht de aard en duur van verhindering. De
gemiste sport(en) kunnen tot uiterlijk twee maanden nadien worden
ingehaald zonder bijkomende kosten.
4.5 Fitpunt behoudt zich het recht voor om de contributie tussentijds te
wijzigen. Contributiewijzigingen worden tijdig tevoren aangekondigd
op de publicatieborden in het sportcentrum en gelden voor de sport(st)
er met ingang van zijn/haar eerstvolgende betaling.
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7.1 Opzegging van de overeenkomst door de sport(st)er dient schriftelijk
te geschieden, uitsluitend middels de speciale formulieren van Fitpunt
en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee
maanden. Genoemde formulieren zijn te verkrijgen bij de receptie van
het betreffende sportcentrum.
7.2 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de sport(st)er is
uitgesloten.
7.3 Tijdige opzegging doet de overeenkomst niet eerder eindigen dan
tegen het einde van het lopende contractperiode.
7.4 Het lidmaatschap kan in incidentele gevallen tijdelijk worden
stopgezet, ook wel bevriezen genoemd. Een tijdelijke stopzetting
kan uitsluitend met een geldige reden zoals zwangerschap, ernstige
ziekte of blessure. Bij ziekte of blessure is er een verklaring nodig van
huisarts of arts. Tijdelijke stopzetting kost b 5, - per maand en kent een
maximum periode van 6 maanden. Tijdelijke stopzetting kan voordelig
zijn aangezien u op hetzelfde tarief kunt doorsporten en daarbij
inschrijfgeld bespaart.
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