
 

 
 

 
 

Algemene Voorwaarden    

1. FysioTrainingscentrum Weesp is een landelijk erkend FysioSportcentrum. 
2. Sporten in het FysioTrainingscentrum is voor eigen rekening en risico. 

3. Het recht om te trainen is individueel en niet overdraagbaar 
4. FysioTrainingscentrum is niet aansprakelijk voor vermissing of het 

zoekraken van persoonlijke bezittingen. 
5. Incasseren van trainingsgeld gebeurt altijd vooraf. 

6. Indien u niet akkoord gaat met de incasso kunt u binnen 30 dagen uw 
bank vragen de incasso terug te storten. (storneren) 

7. Machtiging voor incasso kan slechts schriftelijk ingetrokken worden bij 
FysioTrainingscentrum Weesp.  

8. Nota´s dienen op de 15e van de maand voldaan te zijn. 
9. Alle wijzigingen dienen altijd schriftelijk te worden doorgegeven aan de 

administratie middels een mutatie-formulier. 

10. Bij verhindering is er gelegenheid (personal) trainingen in te halen binnen 
de betreffende maand waarin de klant is verhinderd. Afspraken die niet 

minimaal 24 uur van tevoren, schriftelijk, zijn afgezegd zijn voor rekening 
van de klant. 

11. Opzegging van het maandabonnement kan met een opzegtermijn van 1 
maand, alleen schriftelijk en per hele kalendermaand met uitsluiting van 

een jaar-abonnement. 
12. Tijdelijk stopzetten kan zonder opzegtermijn (2 - 6 maanden) als een her-

startdatum wordt opgegeven.  
13. De minimum leeftijd voor deelname aan de vrije fitness is 16 jaar.  

14. Op erkende feestdagen behoudt het centrum zich het recht voor om het 
centrum (een gedeelte van de dag) te sluiten. 

15. Bij het niet houden aan de huisregels en inschrijfvoorwaarden, kan de 
toegang tot het centrum worden geweigerd.  

 

Huisregels 

1. In de sportruimtes is het dragen van schone sportkleding, schone 

zaalschoenen en gebruik van een handdoek verplicht. Na gebruik dient u 
de apparatuur schoon en opgeruimd achter te laten. 

2. Het inchecken bij het betreden van het trainingscentrum is verplicht. 
3. Het dragen van hoofddeksels en haltertops is niet toegestaan. 

4. Kleding, schoenen en tassen kunt u in de kleedruimte achterlaten. Voor 
waardevolle spullen zijn lockers aanwezig, het gebruik hiervan is voor 

eigen verantwoording.  

5. Ongewenst gedrag naar trainers of medesporters wordt niet getolereerd. 
Bij constatering van dit gedrag zal worden overgegaan tot tijdelijk of 

voorgoed ontzegging van de toegang tot het centrum. 
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