Algemene Voorwaarden Van Hellemond Sport
Artikel 1
Van Hellemond Sport (hierna te noemen VHS) is gerechtigd de tarieven, reglementen en/of openingstijden te wijzigen tijdens
oﬃciële feestdagen en tijdens de vakantieperiodes welke zoveel mogelijk zullen samenvallen met de gebruikelijke schoolvakanties
van de basisscholen en tijdens situaties waarin sprake is van overmacht (noodtoestand), denk hierbij aan calamiteiten of rampen,
zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave. VHS zal 4 weken voorafgaand aan de incasso’s
denieuwe tarieven bekendmaken.
Artikel 2
Bij inschrijving (langer dan 3 maanden geen geldig abonnement) dient het inschrijfgeld, de opzegmaand en het verschuldigde
abonnementsgeld direct te worden voldaan. Tenzij anders overeengekomen. Indien u heeft gekozen voor automatische incasso
zullen de daaropvolgende maanden automatisch worden geïncasseerd. Het door de sporter verschuldigde abonnementsgeld is
bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij aanvang van het lidmaatschap maken we een foto van alle leden die zijn gekoppeld aan het
lidmaatschap. Deze wordt gebruikt om de identiteit te controleren bij het bezoek aan de receptie.
Artikel 3
Elke sporter ontvangt na ondertekening en betaling van de overeenkomst een ledenpas met welke de toegang tot het sportcentrum
VHS verkregen kan worden. Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het huishoudelijke reglement van VHS,
waarvan de sporter verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van de algemene voorwaarden. Het reglement
is bovendien duidelijk zichtbaar aangebracht bij de kleedkamers van het gebouw en op verzoek kosteloos te verkrijgen bij de
receptie van VHS. De ledenpas is strikt persoonlijk. Zonder deze pas kan de toegang tot het sportcentrum worden ontzegd. Bij
eventuele verlies of beschadiging van de pas kan een nieuw exemplaar aan de balie worden gekocht voor een bedrag van € 5,-.
De directie is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag naar haar oordeel deze ledenpas in eigendom te trekken en de sporter de
toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.
Artikel 4.1 Voortzetting
Bij abonnementen op basis van maandelijkse incasso zal na aﬂoop van de contractperiode uw lopende abonnementsvorm
verlengd worden per maand op basis van onze dan geldende maandtarieven voor uw abonnementsvorm. Jaarabonnementen
verlopen per vervaldatum.
Artikel 4.2 Wijziging
De overeenkomst kan door de sporter worden gewijzigd d.m.v. wijzigingsformulier vóór de 20e van de maand, met in acht name
van de resterende duur en type abonnement van de contractperiode. Wijziging kan uitsluitend d.m.v. het invullen en ondertekenen
van het wijzigingsformulier, verkrijgbaar bij de receptie, waar het tevens moet worden ingediend.
Artikel 4.3 Opzegging
Deze overeenkomst kan door de sporter worden beëindigd d.m.v. een opzegging vóór de 20e van de maand, met in acht name
van de resterende duur van de contractperiode. Bij maand abonnementen geldt altijd een opzegmaand. Opzegging kan uitsluitend
d.m.v. het invullen en ondertekenen van het opzeggingsformulier en vermelding van de opzegrede, dit formulier is verkrijgbaar bij
de receptie. Voor de juiste afhandeling dient het formulier volledig ingevuld ingeleverd te worden bij de receptie. Als opzegdatum
geldt de dagtekening dat het formulier door VHS wordt ontvangen. De ledenpas blijft eigendom van VHS. Voortijdige opzegging
van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien de sporter een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de aantoonbaar
toegenomen reistijd niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de clubfaciliteiten. VHS hanteert
hiervoor een straal van 25 kilometer gemeten vanaf het woonadres naar het adres van VHS. Als een andere vestiging van VHS
binnen deze straal van 25 kilometer is gelegen, is van deze situatie geen sprake.
Artikel 4.4 Reserveringen
Voor alle disciplines die VHS biedt dient u te reserveren via de Sportivity app.Meerdere reserveringen op 1 dag zijn niet toegestaan.
VHS behoudt zich het recht voor trainingen, toernooien, competities en voor andere doeleinden te reserveren. VHS behoudt zich
het recht voor om het zwembad voor diplomazwemmen en andere evenementen geheel te reserveren.
Artikel 4.4 Fitness
Zorg dat een relevante medische toestand bij ons en de ﬁtnessinstructeurs bekend is. Maak gebruik van de intake bij de ﬁtness,
zodat je de apparatuur en gewichten op een verantwoorde manier leert gebruiken. Het reinigen met de daarvoor bestemde
middelen en het opruimen van apparatuur en/of materiaal is tijdens en na gebruik verplicht. Zelfstandig ﬁtnessen is alleen
toegestaan voor leden vanaf 16 jaar. Gebruik de lockers in de kleedkamer om tassen en kleding in te leggen tijdens het sporten.
Het gebruik van een handdoek tijdens de ﬁtnesstrainingen is verplicht. Telefoneren in de ﬁtness is niet toegestaan.
Artikel 4.5 Jeugd
Leden tot en met 12 jaar krijgen alleen toegang tot de club onder begeleiding van een volwassene. Kinderen van 13 tot en met
15 jaar mogen alleen op de daarvoor vastgestelde tijden gebruikmaken van de ﬁtness apparaten tijdens het volgen van de
Jeugdﬁtness. Kinderen tot en met 15 jaar mogen niet meedoen met de groepslessen voor volwassenen. Vanaf 12 jaar dient een
kind zich om te kleden in de voor hem of haar bestemde kleedruimte. In het zwembad is een aparte kleedkamer aanwezig.

Artikel 4.6 Groepslessen
Zorg ervoor dat je maximaal 10 min voor de gereserveerde les aanwezig bent. Als de les begonnen is, kun je niet meer deelnemen.
Probeer de les niet vroegtijdig te verlaten, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Breng de instructeur hiervan op de hoogte voor de les
begint. Kinderen tot en met 15 jaar mogen niet deelnemen aan de groepslessen. Houd rekening met andere leden in de les. Het
gebruik van een handdoek in de groepslessen is verplicht. Het reinigen en opruimen van apparatuur en/of materiaal na de les is
verplicht. VHS behoudt zich het recht voor wijzigingen in rooster en roostertijden aan te brengen, indien er te weinig deelname is
aan deze groepslessen of indien door personeelswijzigingen lessen geen doorgang kunnen vinden
Artikel 4.7 Zwembad
VHS heeft 1 zwembad. Deze is 1.20 meter diep. Bij deze diepte kan een gemiddelde volwassene nog zonder problemen staan.
Zwemmen is zonder toezicht van een badmeester (dit is met deze diepte wettelijk toegestaan). Een bezoek aan onze baden is dan
ook volledig op eigen risico. Spelmateriaal is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven dagen en tijden. Het is verplicht te
douchen voor gebruik van zwembad. Handdoeken en badjassen dienen aan de daarvoor bestemde haken te worden opgehangen.
Kinderen tot dat ze zindelijk zijn een zwemluier dragen tijdens het zwemmen. Het gebruik van mobiele telefoons en camera’s is in
het zwembad niet toegestaan. Enige uitzondering is in overleg met instructeur beelden te maken van eigen kind.
Artikel 5 Bevriezing
Bij melding van langdurige ziekte (langer dan 1 maand) kan de looptijd van het abonnement tijdelijk worden opgeschort. De duur
van het abonnement wordt automatisch verlengd met de duur van de tijdelijke opschorting. Na herstel vangt de resterende looptijd
van het abonnement aan. VHS behoudt zich het recht voor een medische verklaring te verlangen. Pas na ontvangst van bedoelde
verklaring kan de opschorting ingaan. De opschorting gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende gehele maand volgend op de
melding van de opschorting. VHS is nooit verplicht tot restitutie van het abonnementsgeld.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
VHS is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in ongerede geraakte eigendommen. Aansprakelijkheid, VHS is niet aansprakelijk
voor enig letsel en/of schade van welke aard dan ook opgelopen tijdens of ten gevolge van één van de activiteiten van VHS.
Schade toegebracht aan enige roerende of onroerende zaken in eigendom toebehorend aan VHS is verhaalbaar op de
schadeveroorzaker op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
Artikel 7 Betalingsherinnering
Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is VHS gerechtigd om het lid wederom aan betaling van het abonnementsgeld
te herinneren en daarbij niet alleen de toegang tot VHS te weigeren, maar ook de in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke)
kosten conform de Wet Incassokosten (WIK) en de wettelijke rente in rekening te brengen. Ook zullen wij je ervan op de hoogte
brengen dat bij een niet tijdige betaling de incasso uit handen zal worden gegeven.
Artikel 8 Persoonsgegevens (AVG)
Persoonsgegevens en gegevens die u aan VHS verstrekt heeft, omtrent uw gezondheid, verzamelt VHS uitsluitend uit
veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend sportadvies. VHS zal deze gegevens zorgvuldig
verwerken en beheren en niet aan derden verstrekken. De gegevens kunnen wel worden gebruikt om u van actuele (product)
informatie en aanbiedingen te voorzien mits u hiervoor bezwaar heeft aangekruist op u inschrijﬀormulier.
Onze systemen zijn AVG-Proof.
Artikel 9 Familiekorting
VHS is een echte familie sportschool, dus wordt er familiekorting toegepast. De spelregels om in aanmerking te komen voor de
familiekorting zijn:
• Alle leden zijn woonachtig op hetzelfde adres
• Het lid met het duurste abonnement betaalt het volledige abonnementsgeld op de overige abonnementen wordt 10% korting
toegepast.
• Bij opzegging van 1 van de familieleden kan de korting komen te vervallen.
OPMERKINGEN EN SUGGESTIES
Opmerkingen en suggesties kunnen worden doorgegeven via het contactformulier op de website of bij de receptie in de club.

