
 
ALGEMENE BEPALINGEN / CURSUSOVEREENKOMST 
 

Aanmelding 
U wordt lid van Vital Centre als u, door het inschrijfformulierformulier te ondertekenen, zich akkoord verklaart met de hierna 

genoemde bepalingen. Het  inschrijfformulier dient uiterlijk te worden ingevuld voor aanvang van de eerste training. 
 

Lidmaatschap 
Zonder tegenbericht wordt uw BASIC- (3 maanden) of RESULTS- (12 maanden) abonnement automatisch maandelijks verlengd.   

Bij opzegging hiervan dient u één volledige betaalmaand opzegtermijn in acht te nemen. Indien u gebruik maakt van een 
abonnement met een jaarbetaling ineens, ontvangt u vooraf van ons bericht over de eventuele verlenging. 

 
Afmelding 

Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit persoonlijk door te geven bij de receptie van betreffend Vital Centre. Door 
middel van het invullen van een afmeld formulier kan het lidmaatschap dan worden stopgezet. Zoals in vorige alinea vermeld, dient 
er één volledige betaalmaand als opzegtermijn in acht te worden genomen. 

Wanneer u zich niet overeenkomstig deze regeling heeft afgemeld, blijft u betalend lid ongeacht welk abonnement het betreft. 
 

Betaling 
Uw abonnement dient betaald te worden bij desbetreffend Vital Centre, uiterlijk voor aanvang van de tweede training! Betaling van 

de contributie gedurende het lidmaatschap geschiedt maandelijks vooruit via een automatische incasso. Op het inschrijfformulier 
kunt u het IBAN nummer hiervoor noteren. Indien u de contributie contant wil betalen of zelf over wil maken via telebankieren 

geschiedt dit vooruit per kwartaal onder vermelding van uw naam en pasnummer. Ook jaarbetalingen ineens zijn mogelijk, zowel 
via een automatische incasso als contant. Op jaarbetalingen vindt géén restitutie plaats bij het vroegtijdig beëindigen van het 

lidmaatschap. 
 

Tijdelijke stop abonnement 
In geval van blessures, langdurige ziekte of tijdens een zwangerschap, kunt u het abonnement tijdelijk stop zetten.  
Deze regeling is voor maximaal 3 maanden, zonder tegenbericht van uw kant wordt het abonnement hierna automatisch weer 

geactiveerd. Mocht het medisch gezien niet mogelijk zijn uw activiteiten te hervatten dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. 
Voor de zwangerschappen geldt dat de tijdelijk stop gehandhaafd blijft tot 3 volle maanden na de bevalling. Ook hier geldt; mocht 

het medisch gezien niet mogelijk zijn uw activiteiten te hervatten dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. Voor het doorgeven 
van een tijdelijke stop kunt u zich wenden tot de receptie van het Vital Centre. De tijdelijke stop kan alleen per volle maanden 

verwerkt worden en zal ingaan per eerstvolgende betaling. De kosten hiervoor zijn € 2.50 per maand en dit bedrag wordt 
maandelijks geïncasseerd. Alle tegoeden blijven behouden. Gedurende de tijdelijke stop kunnen er géén tegoeden gebruikt worden, 

dit is alleen mogelijk nadat het lidmaatschap weer geactiveerd is.  
 

Aansprakelijkheid 
Vital Centre en haar instructors zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen evenals voor ongevallen die de cursist 

eventueel zou kunnen overkomen. SPORTEN GESCHIEDT OP EIGEN RISICO! 
 
Per 1 december 2011 is de zogenaamde ‘wet van Dam’ van kracht. In het kort komt deze wet erop neer dat geen enkel bedrijf of 

instelling meer mag werken met stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen en abonnementen. Vanaf die datum zijn er nieuwe 
leveringsvoorwaarden van kracht op alle abonnementen die per december 2011 zijn afgesloten. Deze leveringsvoorwaarden staan 

gepubliceerd op onze website en desgewenst kan iedereen een exemplaar afhalen aan de balie van beide Vital Centra.  
  

Algemene bepalingen 
* Het is in alle afdelingen binnen het Vital Centre verboden te roken. 

*  De cursist is verplicht vóór elke les / training zich in te checken bij de receptie met zijn persoonlijke clubcard. 
*  Het dragen van sportkleding en gepaste schoeisel in de sport ruimtes is verplicht, onder gepast schoeisel verstaan we,  

schoenen die uitsluitend voor zaalsporten geschikt zijn (non-marking zolen). 
* Gebruik van een handdoek is verplicht in alle sport ruimtes. 
* Er gelden aparte regels in de sauna ruimte en bij het zwembad. (Zie reglementen aldaar) Indien deze niet worden nageleefd  

kan u de toegang tot deze ruimtes ontzegd worden. 
* Cursisten worden geacht zich minimaal 1 uur van te voren af te melden indien men niet kan deelnemen aan de groepsles  

waarvoor men staat ingeschreven, derhalve dient de cursist zich ook aan te melden als men een les in wil halen op een  
afwijkend lesuur. Dit kan via internet of telefonisch. 

* Cursisten kunnen de gemiste lessen / trainingen binnen 36 maanden inhalen indien men nog betalend lid is. Daarna volgt er  
géén restitutie voor de openstaande lessen. 

* Bij verlies of beschadiging van uw clubcard dient u wederom daarvoor € 10,00 te betalen. Er volgt géén restitutie voor de  
clubcard bij inlevering. 

* Er kan jaarlijks een tariefsverhoging plaatsvinden (Gelijk aan de landelijke prijsindex). 
* Cursisten die zich niet houden aan de algemene bepalingen kan de toegang worden ontzegd in beide Vital Centra.  

 
Privacy 
Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid, te verstrekken.  

Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend 
(fitness)advies. Wij kunnen u immers alleen van een (fitness)advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw  

gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. Uw gegevens betreffende uw gezondheid worden door Vital  
Centre dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Vital Centre zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens 

niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw  
verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. 

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Vital Centre uw persoonsgegevens niet verwerken. Dat betekent dat wij geen gegevens  
van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor hebt gegeven door het inschrijfformulier in te vullen én uw  

handtekening onder deze verklaring te plaatsen. 
 

Ik ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door het fitnesscentrum als hiervoor bedoeld. 
Door het tekenen van dit formulier verklaart u zich tevens akkoord met de overige algemene bepalingen. 
 

Handtekening:    Datum: 
 

 
…………………    ……………………………… 


	ALGEMENE BEPALINGEN / CURSUSOVEREENKOMST
	Aanmelding
	Lidmaatschap
	Afmelding
	Betaling
	Tijdelijke stop abonnement
	Aansprakelijkheid
	Algemene bepalingen


