Reglement per 1-1-2017

1.Iedereen betaalt de eerste keer contant of met pin: - de contributie, - inschrijfgeld en - 1 maand borg.
Iedereen dient de eerste keer 2 pasfoto’s in te leveren en is in het bezit van geldig legitimatie.
Minderjarige kunnen zich alleen inschrijven in bijzijn van een ouder of voogd.
2.Vervolgens wordt de contributie via automatische incasso periodiek geïncasseerd op de 1ste van de
maand. Bij een stornering dient de contributie tegen de contante prijs bij de balie/bar te worden
afgerekend. Wens je de contributie periodiek contant/pin te betalen, dan is dat mogelijk tegen de
contante prijs. Bij evt. te laat betalen zijn wij genoodzaakt € 2,00 administratie kosten te rekenen na 7
dagen, en vervolgens na 3 weken nog eens € 2.00 tot een max van € 4.00 extra per maand.
3.Niet betaalde contributies worden na 6 weken overgedragen aan het incassobureau Van Hoek en
partners te ’s Hertogenbosch. Extra incasso kosten kunnen alleen voorkomen worden door op tijd te
betalen.
4.Tijdelijk stopzetten van de contributie kan voor max. 1 maand per jaar zonder dat de lidmaatschap
hierdoor beëindigd. Dit dient schriftelijk te worden doorgegeven. Na het verstrijken van de maand zal de
contributie weer gewoon doorlopen en is men dus verplicht de contributie weer te gaan betalen.
5.Uitschrijven/opzeggen dient een maand van tevoren, minimaal 5 dagen voor je betaaldag, schriftelijk te
worden doorgegeven. Iedereen heeft 1 opzegmaand! Per de eerstvolgende betaaldag zal dan de borg die
bij inschrijving betaald is, verrekend worden met de opzegmaand.
6.Bij binnenkomst dien je het lidmaatschap pasje te tonen. In ruil voor je pasje kan je gratis gebruik maken
van een locker. Bij het verlies van een lockersleutel zijn wij genoodzaakt €15.00 te rekenen voor een
nieuw slotje. Bij het verlies van je lidmaatschap pasje dien je 1 nieuwe pasfoto te brengen en zal gratis
een nieuw pasje worden gemaakt.
7.Tijdens het trainen is het gebruik van een handdoek op de apparatuur verplicht. Ben je een handdoek
vergeten, dan kan je die huren tegen een vergoeding van € 1.50. Het dragen van dichte, schone
sportschoenen en sportkleding is verplicht. Persoonlijke hygiëne stellen wij zeer op prijs!
Het gebruik van de douche is voor leden gratis!
8.Gebruikte materialen zoals schijven, dumbels, barbels etc. dienen terug gelegd te worden op de
daarvoor

bestemde plaats. Het onnodig hard neerlaten komen van schijven, dumbels en halters

accepteren wij niet.

9.Bij het niet naleven van instructies en reglement, die noodzakelijk zijn voor een goede, hygiënische en
veilige situatie, is de verantwoording voor het lid. Dit geldt ook voor het verlies of beschadiging van
kleding en andere kostbaarheden. Classic Gym Rotterdam is niet verantwoordelijk voor blessures etc. die
door eigen toedoen of andere is veroorzaakt.
10.Op nationale feestdagen zijn wij gesloten! Hiervoor geldt geen restitutie!
11.Het is niet toegestaan Personal Training te geven zonder toestemming.
12.Classic Gym Rotterdam mag het reglement wijzigen en/of aanpassen. Wie zich niet aan het reglement
houdt kan toegang tot de gym geweigerd worden.
13.Door het inschrijfformulier te ondertekenen ga je akkoord met bovenstaande reglement
.
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