ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTSCENTER TIME OUT
Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 9 oktober 2018.
Artikel 1:
Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw lidmaatschap vanaf de
ingangsdatum precies 12 maanden geldig is. Na deze initiële periode is uw abonnement per maand
opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Alle vormen van een lidmaatschap lopen
van de eerste tot de eerste van de maand, ook in het geval wanneer deze niet op de eerste van de
maand wordt aangegaan. In dat geval zal de eerste dag van de volgende maand gelden. Indien u een
jaarcontract heeft afgesloten en deze met inachtneming van de opzegtermijn, niet tijdig wordt
opgezegd door u, dan zal het abonnement aan het einde van de contractperiode stilzwijgend worden
verlengd op basis van een maandabonnement, met het daarbij geldende tarief van een
maandabonnement. Dit is voor basis €34,95, student/55+ €24,95 en gezinsabonnement €79,95. Een
gezinsabonnement houdt in: twee volwassenen en twee kinderen (kinderen tot 24 jaar). De
abonnementsvorm van het afgesloten abonnement kan tussentijds niet gewijzigd worden. Een
studententarief is alleen geldig tot de leeftijdsgrens van 25 jaar, indien lid ouder is dan 25 jaar maar
wel student dan is het basistarief van toepassing. Wanneer u een gezinsabonnement en/of een duo
abonnement heeft afgesloten, dan dient ieder lid die gebruik maakt van het abonnement afzonderlijk
zijn opzegging van het lidmaatschap aangetekend te versturen aan het adres, zoals vermeld in artikel
8. Alleen bij lichamelijke beperkingen, welke door een specialist schriftelijk dient te worden
bevestigd, kan het abonnement tijdelijk worden ingevroren voor een periode van maximaal 6
maanden en zal het abonnement voor deze periode langer doorlopen. Indien na overlegging van een
medische verklaring blijkt dat er sprake is van een ongeneeslijke ziekte dan wordt de overeenkomst
met onmiddellijke ingang ontbonden.
Artikel 2
Het abonnementsgeld wordt middels automatische incasso, bij vooruitbetaling voldaan. Bij niet
tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen
opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Sportscenter Time Out te voldoen.
Indien Sportscenter Time Out dient over te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens
alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Indien het
abonnementsgeld maandelijks vooraf per contante betaling of per pin voldaan wordt, dan dient de
maandelijkse contributie uiterlijk de 3e dag van de maand voldaan te worden aan de balie. Bij te late
betaling zal de contributie verhoogd worden met € 7,50.
Artikel 3
Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Sportcenter Time Out een bedrag van € 7,50 aan
administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.
Artikel 4
Sportscenter Time Out is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te indexeren met
maximaal 5%. Tevens is Sportscenter Time Out gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze
voorwaarden aan te brengen. Het uitvallen van de lessen zal niet leiden tot restitutie van de
contributie.
Artikel 5
Het gebruik van de voorzieningen van Sportscenter Time Out is afhankelijk van het gekozen
abonnement.
Artikel 6
Sportscenter Time Out is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het
lid zich ondanks waarschuwing zich zodanig misdraagt dat van Sportscenter Time Out in redelijkheid

voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd. Het abonnement is strikt persoonlijk en
kan niet worden overgedragen. Sportscenter Time Out is bevoegd de openingstijden van onderdelen
van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen en de club geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens
algemeen erkende feestdagen, zondagen en verbouwing. Gedurende de zomerperiode is een
aangepast zomerrooster van kracht. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
Door het ondertekenen van dit formulier ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Daarmee
geef je tegelijk toestemming voor Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is
voldoende als verwerkersovereenkomst. Hiervoor verwijzen wij u naar onze website.. Indien een
bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder
voorbehoud van de goedkeuring van de directie van Sportscenter Time Out.

Artikel 7
Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van Sportscenter Time Out geschiedt voor eigen
risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke
activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch
verantwoord is.
Artikel 8
Opzeggingen dienen per brief verstuurd te worden aan Sportscenter Time Out, t.a.v. de
ledenadministratie, Aert van Nesstraat 1T 2901 BH Capelle aan den IJssel.
Artikel 9
Bij verlies of diefstal van de ledenpas zal er € 10,00 in rekening gebracht worden. Bij verlies of diefstal
van de locker sleutel zal er € 45,00 in rekening gebracht worden.

