Algemene Voorwaarden Medifitness
Artikel 1.
Ondergetekende, hierna te noemen cursist, accepteert door ondertekening van onderhavig
formulier het Medifitness/cursus aanbod van Fysio-en Manuele therapie Engelen onder
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, zoals deze op dit formulier worden
vermeld. Door ondertekening verklaart ondergetekende deze voorwaarden te kennen en te
accepteren.
Artikel 2.
Alle tarieven zijn inclusief het geldende BTW-tarief. Uw abonnement start op de 1e van de
maand na aanmelding. De contributie over de dagen tussen uw aanmelding en de
ingangsdatum wordt naar rato berekend. De contributie wordt via automatische incasso
maandelijks geïnd (met uitzondering van jaarfactuur) en restitutie is niet mogelijk.
Opzegging voor een volgende periode dient minimaal 1 volle kalendermaand voor het einde
van de lopende periode schriftelijk of per e- mail plaats te vinden. Opzegging via e-mail is pas
geldig als dit door ons is bevestigd.
Artikel 3.
De contributie welke de cursist verschuldigd is, kan eenzijdig door Medifitness Engelen
worden aangepast (indexering), maar de cursist heeft dan wel het recht om de
overeenkomst maximaal een maand na de aanpassing op te zeggen indien men de
gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.
Artikel 4.
Restitutie van contributie indien u niet komt trainen is niet mogelijk. Wel is in goed overleg
binnen uw abonnementsperiode mogelijkheid tot inhalen. Als u om medische redenen
langere tijd (minimaal 1 maand) niet kunt komen sporten, laat dit dan zo spoedig mogelijk
weten. We kunnen dan in overleg tijdelijk uw abonnement stopzetten.
Artikel 5.
De cursist onderwerpt zich aan de door Medifitness opgestelde regels en gegeven instructies
en verklaart deze hierbij te zullen naleven.

Huisreglement van Medifitness Engelen :
A)
B)
C)
D)
E)

Houd uzelf op de hoogte van de openingstijden (www.fysio-engelen.nl).
Sportkleding en een handdoek is gewenst, sportschoeisel is verplicht.
Gelieve gebruik te maken van de douche binnen de aangegeven openingstijden.
U kunt gebruik maken van kluisjes in de kleedkamers.
Verzuimde trainingen kunnen worden ingehaald binnen de aangegeven
abonnementsperiode. Overleg dit met uw begeleider.
F) Trainingen op nationale feestdagen en carnavalsmaandag vervallen.
G) Fysio- en manuele therapie Engelen is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan
eigendom van cliënten.
H) Meld u bij aanvang van uw training bij de begeleider, zodat uw aanwezigheid genoteerd
kan worden.

