Algemene voorwaarden Play-Fit per 01-01-2019
1. Lifestyle en Preventiecentrum Play-Fit, gevestigd Scheepsbouwersweg 7a, 1121 PC te Landsmeer, is ingeschreven bij de
KvK te Amsterdam onder nummer: 34169988. IBAN NL78RABO 0334480841. BIC RABONL2U.
2. Lidmaatschap.
a. Alle abonnementsvormen hebben een lidmaatschapsperiode van 3,12 of 24 maanden en worden na deze
overeengekomen periode voor onbepaalde tijd voortgezet.
b. Indien het abonnement na de 5e van een maand is ingegaan start de vaste lidmaatschapsperiode vanaf de 1e van de
volgende maand.
c. Het lidmaatschap kan niet tijdelijk worden stopgezet, behoudens twee uitzonderingen;
1) Ieder lid kan per kalenderjaar het abonnement twee maanden op slapend zetten i.v.m. vakantie tegen betaling van €12,50
per maand, per persoon.
2) Indien door medische redenen langdurig niet kan/mag worden gesport kan het abonnement gedurende maximaal 6
kalendermaanden geblokkeerd worden, mits een doktersverklaring overhandigd kan worden. De lopende
lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met het totaal aantal maanden dat de “blokkering” geduurd heeft. U kunt weer
gebruik maken van de faciliteiten zodra uw contributie voor de betreffende maand door ons ontvangen is. Na de maximale
periode van 6 maanden zal het reguliere lidmaatschap zonder verdere notificatie weer geactiveerd worden.
d. De slaapstand/blokkering moet vóór de 25 e van de maand middels een aan de balie verkrijgbaar formulier aangevraagd
zijn. De blokkade gaat in op de eerste dag van de daarop volgende maand. In de maand(en) van blokkade kunt u geen
gebruik maken van onze faciliteiten. Deze uitzonderingen kunnen niet achteraf worden aangevraagd. Een slaapstand
wordt aangemaakt voor de periode van een maand. De start en het einde hiervan hoeven niet perse binnen 1
kalendermaand te vallen.
e. Het familieabonnement (maximaal 2 personen) geldt alleen voor samenwonende partners en hun eventuele kinderen. Bij
aanvang dient een bewijs van samen-wonen overlegd te worden, zoals bv. een kopie bankafschrift. De contributies van de
leden binnen hetzelfde gezinslidmaatschap worden van één bankrekeningnummer geïncasseerd. Een derde gezinslid
ontvangt 10% korting op het abonnement naar keuze.
f.
Het gezinsabonnement geldt alleen voor gezinsleden woonachtig op hetzelfde (aantoonbaar) adres en geldt voor een
minimale periode van 12 maanden. De contributies van het gezinslidmaatschap worden door één gezinslid maandelijks op
of voor de 1e van de maand overgeboekt naar het rekeningnummer van Play-Fit. Er is geen mogelijkheid tot een blokkering
van het abonnement en wel een mogelijkheid tot maximaal 2 slaapstanden per kalenderjaar aan te vragen á €27.50 per
maand.
g. Jeugdabonnementen (2X p/wk) ) is geldig voor jeugdleden in de leeftijd van 8 t/m 17 jaar. Indien kind jonger is dan 12 jaar
dan dient deze o.b.v. een volwassenen te trainen.
Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd zal zonder verdere notitficatie het jeugdabonnement omgezet worden naar een
Onbeperkt 3 maanden abonnement. Bij overhandiging van een kopie schoolpas/studentenpas zal het abonnement worden
omgezet naar een student/scholier abonnement.
Een ouder en kind abonnement (2x p/w) is geldig voor jeugdleden in de leeftijd van 8 t/m 17 jaar in combinatie met een
abonnement naar keuze door ten minste één ouder. Rittenkaarten zijn uitgesloten van dit abonnement. Een ouder traint
altijd samen met het kind indien kind jonger is dan 12 jaar. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd zal zonder verdere
notitficatie het ouder-kind abonnement omgezet worden naar een Onbeperkt 3 maanden abonnement. Bij overhandiging
van een kopie schoolpas/studentenpas zal het abonnement worden omgezet naar een student/scholier abonnement.
h. Daluur abonnementen zijn alleen geldig tijdens de vooraf opgegeven tijdstippen.
i.
Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de daarvoor geldende duur opgemaakt te
worden. Eventuele openstaande bezoeken na deze periode komen te vervallen. Uitzondering bij aanschaf van een nieuwe
10- rittenkaart voor het bereiken van einddatum mogen er max. 3 ritten worden meegenomen naar de periode van de
nieuwe rittenkaart.
j.
Het lidmaatschap is overdraagbaar aan een derde, die de dan nog resterende lidmaatschapsperiode overneemt voor een
bedrag van €17,50. Overdragen van de lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien het lid zelf een nieuw lid aanbrengt bij
Play-Fit.
3. Contributie.
a. Bij inschrijving vóór de 20e van de maand betaalt men de contributie van de startmaand inclusief administratiekosten aan
de balie per pin/contant. Per 1e van de daarop volgende maand zal de contributie worden betaald per automatische
incasso. Bij inschrijving vanaf de 20e van de maand, wordt de startmaand en de daarop volgende maand betaald aan de
balie per pin/contant. Daarna zal wederom worden betaald per automatische incasso.
b. De maandelijkse contributie dient middels een automatische incasso (op de 1 e dag van de nieuwe betalingsperiode)
vooruit betaald te worden. Wilt u niet middels automatisch incasso betalen geef dan bij inschrijving aan dat u de bank zelf
machtigt om voor de 1e van de maand het volledige contributiebedrag over te boeken naar rekeningnummer: NL78RABO
0334480841. Wanneer de contributie niet tijdig is voldaan, zijn wij genoodzaakt €5,00 administratie kosten in rekening te
brengen.
c. De contributie is verschuldigd tot het einde van het lidmaatschap.
d. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Play-Fit is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen
in de hoogte van de BTW.
e. Play-Fit is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien
deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde
‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.
f.
Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor - of achteraf geen rechten ontleend worden.
4. Opzegging
a. Na het verlopen kan men het abonnement maandelijks opzeggen. Het lidmaatschap kan schriftelijk worden opgezegd door
middel van een formulier, te verkrijgen aan de balie, een brief per post of een e-mail. Opzegging voorzien van naam, emailadres en datering. Bij opzegging vóór de 25 e van de maand, geldt diezelfde maand als opzegmaand. Bij opzegging na
de 25e van de maand, geldt de maand erna als opzegmaand.
b. Indien men een lidmaatschap wil beëindigen voordat de lidmaatschapsperiode is afgelopen, is een afkoopregeling
mogelijk, deze omvat; de lidmaatschapsperiode wordt omgezet, met terugwerkende kracht vanaf het moment dat de

overeenkomst is aangegaan, naar een kortdurende abonnementsvorm, welke duurder is, het verschil wordt verrekend per
reeds genoten / betaalde maanden, exclusief €17.50 verwerkingskosten.
c. Wanneer het lidmaatschap is opgezegd, dient bij herinschrijving opnieuw administratiekosten betaald te worden.
5. Aansprakelijkheid.
a. Play-Fit kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor opgelopen lichamelijk letsel en/of beschadiging of verlies van
eigendommen.
b. U dient er zorg voor te dragen dat de van belang zijnde medische gegevens of beperkingen bij Play-Fit bekend zijn en u
dient begeleiders daarvan op de hoogte te stellen. Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke
conditie en dient de aanwijzingen van de medewerkers van Play-Fit met betrekking tot het gebruik van de apparatuur na te
leven.
c. Play-Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade aan en/of diefstal van een voertuig of ander
vervoermiddel als gevolg van het parkeren op het terrein van Play-Fit.
6. Feestdagen en vakanties.
a. Play-Fit is gesloten op officiële feestdagen en beperkt open in de periode tussen Kerst en Nieuwjaar.
b. Tijdens de decembermaand wordt een aangepast rooster gehanteerd.
c. Gedurende de zomervakantie van de basisscholen geldt aangepast lesaanbod.
d. Ook tijdens de vakantieperiodes gelden de normale contributie bedragen.
e. Play-Fit behoudt zich het recht voor om het fitnesscentrum te sluiten wegen herstel - / verbouwingswerkzaamheden met
een maximum van 14 dagen per jaar (exclusief feestdagen), zonder restitutie van abonnementsgelden verschuldigd te zijn.
7. Huisregels.
a. Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden.
b. Zonder pas heeft men geen toegang tot Play-Fit. In geval van vermissing of beschadiging van uw pas dient tegen betaling
van €5.00 een nieuwe pas aangeschaft te worden. Indien een beschadigde pas langer dan 12 maanden in bezit is, dan is
een nieuwe pas kosteloos.
c. I.v.m. de hygiëne voor uzelf, maar zeker ook voor andere, is het verplicht om tijdens het trainen op de apparaten en in de
sauna een handdoek c.q. badhanddoek te gebruiken. Zo nodig kan een handdoek tegen betaling van €0,50 bij de balie
geleend worden.
d. In alle sportruimten dient zaalschoeisel gedragen te worden dat niet afgeeft op de vloer en waarmee niet buiten is gelopen.
e. Bij Play-Fit is correcte kleding verplicht. Daarom zijn gescheurde of onwelriekende kleding niet toegestaan.
f.
Vóór het verlaten van het gebruikte trainingsapparaat moet dit schoongemaakt worden, zodat het zonder transpiratievocht
door andere leden weer schoon gebruikt kan worden. Na uw training dient u losse onderdelen weer terug op hun plaats te
leggen.
g. Het gebruik van een kluisje is raadzaam, zij het voor eigen verantwoording. Het is niet toegestaan goederen in het kluisje
achter te laten.
h. Play-Fit behoudt zich het recht voor, bij ernstige - of herhaaldelijke schending van de huisregels of bij ander
onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.
i.
Binnen Play-Fit mag niet worden gerookt. Uiteraard zijn alcohol, drugs en doping ook niet toegestaan.
j.
Leden van Play-Fit dienen zich niet te begeven achter de balie/receptie.
k. Bij de bar van Play-Fit is geen zelf service van toepassing voor wat betreft de verkoop van producten uit de shop en
gebruik van faciliteiten achter de balie.
l.
Let op de sluitingstijden van Play-Fit. Wilt u na de training graag douchen, stop dan eerder met trainen dan de aangegeven
sluitingstijd.

