ALGEMENE VOORWAARDEN

Kennisneming
Bij inschrijving verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en
huisregels. Teneinde onduidelijkheden te voorkomen zijn deze algemene voorwaarden en huisregels direct,
duidelijk en helder te vinden op onze website www.paramountfitness.nl. Deze liggen tevens ter inzage aan de balie
van Paramount Fitness Waalre.
Incasso-overeenkomst
Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft je toestemming aan Paramount Fitness, met
incassant ID NL05ZZZ171625350000, om doorlopend incasso opdrachten van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Paramount Fitness Waalre. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met je bank. Vraag je
bank naar de voorwaarden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaar je nadrukkelijk kennis te
hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van Paramount Fitness en je
hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt
opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of je
wel of niet traint, niet automatisch!
Indien Paramount Fitness Waalre twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige
resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor jouw
rekening. Na inschrijving dien je tijdens de 1ste training altijd een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben. Tijdens
vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald.

Opzeggen
Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn, per maand, met een opzegtermijn van 1 maand.
Opzeggen kan persoonlijk bij Paramount Fitness Waalre of via het opzegformulier. Aangezien het opzeggen via de
mail meerdere malen tot problemen heeft geleid (spam, niet verzonden enz.), accepteren wij géén opzeggingen
meer via de mail. Het opzegformulier dien je via de reguliere post te verzenden of je levert het opzegformulier
gewoon in bij Paramount Fitness. Wij bevestigen dan ook direct de ontvangst van je opzegging. Het opzegformulier
is te verkrijgen bij Paramount Fitness. Je kunt tevens een opzegformulier downloaden via onze website
www.paramountfitness.nl. Na opzegging zal Paramount Fitness de persoonsgegevens wissen, tenzij je
nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren.
Betaling / RFID druppelkey / Inschrijfgeld
Bij inschrijving betaal je éénmalig 20 Euro. Hiervoor ontvang je een RFID druppel-key en de Paramount Fitness
Waalre app. De RFID druppel-key is strikt persoonlijk en wordt bij aanschaf je eigendom. Bij verlies of
beschadiging ontkoppelen wij de ledenpas/key en dien je een nieuwe aan te schaffen. De kosten voor de
ledenpas/key bedragen 10 Euro.
Medische Verklaring / Gegevens
Het abonnement pauzeren is mogelijk met een geldige doktersverklaring. Het abonnement kan dan gepauzeerd
worden met een maximum van 3 maanden. Een pauzering kan alleen persoonlijk worden aangevraagd bij Leon of
Hélène van Meijel van Paramount Fitness Waalre. Ben je na 3 maanden nog steeds niet in staat om te sporten,
dan dien je dit opnieuw persoonlijk aan te vragen. Je medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien je dit
prettig of wenselijk vindt. Denk hierbij aan een blessure die je hebt, zodat daar rekening mee kan worden
gehouden bij je begeleiding. De medische gegevens worden alleen gebruikt dan wel verwerkt indien je daar
toestemming voor verleend.
Aansprakelijkheid
Paramount Fitness Waalre is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of
lichamelijk letsel in en om de vestiging van Paramount Fitness & Health Center. Paramount Fitness & Health
Center kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
Prijzen
Openingstijden en prijzen kunnen gewijzigd worden. Paramount Fitness behoudt zich het recht voor tarieven te
indexeren/wijzigen met een maximum van 7%. De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en
worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Paramount Fitness gebruikt.
Privacy Verklaring
Onze Privacy Verklaring is te vinden op onze website www.paramountfitness.nl.

Gezin
Wij bieden u de mogelijkheid om tegen zeer aantrekkelijke prijzen te sporten met het complete gezin. Onder gezin
wordt verstaan ouders/voogd/geregistreerd partner en kinderen, aantoonbaar wonend op hetzelfde fysieke adres.
Abonnementen zijn niet overdraagbaar aan derden! Je lidmaatschap is dus strikt persoonlijk.
Onbemand sporten
Voor het sporten tijdens onbemande uren gelden de “Aanvullende Voorwaarden Onbemand Sporten”.
Neem contact op met Leon of Hélène van Meijel voor alle informatie en het volgende van de juiste procedure.

HUISREGELS

*

Bij het betreden van de club gaat akkoord met de huisregels van Paramount Fitness Waalre

*

De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden

*

Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden en op de daarvoor bestemde
plaatsen gezet worden

*

Roken, het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen, is ten strengste verboden

*

Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten

*

Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimten

*

Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapspas mee te nemen

*

Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Paramount Fitness

*

Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten

*

Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers

*

Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht

*

Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te
Dragen

*

Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden

*

Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen

*

Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen

*

Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden

*

Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd

*

Ongewenste en/of gewenste intimiteiten bij Paramount Fitness Waalre worden niet getolereerd en
indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie

*

Bij het niet naleven van de huisregels behoudt Paramount Fitness & Health Center zich het recht voor om
uw lidmaatschap te beëindigen.

