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Algemene voorwaarden Fitness Wekerom 

Artikel 1 Aanmelding en toegang 

a. Aanmelding als lid van Fitness Wekerom vindt plaats door het volledig invullen en verzenden van het 

inschrijfformulier en het incasso formulier. Zodra Fitness Wekerom het inschrijfformulier heeft ontvangen, 

begint het lidmaatschap op de datum die door het lid op het inschrijfformulier is ingevuld. Heeft het lid geen 

datum ingevuld, dan geldt de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als ingangsdatum van het 

lidmaatschap. Het inschrijfgeld bedraagt € 32,50 en is bij inschrijving verschuldigd. De fitness kan pas gestart 

worden na een intakegesprek met de fysiotherapeut, u dient zelf een afspraak te maken. Tel. 0318-595766.                

b. De minimum leeftijd om als lid te kunnen worden ingeschreven is 16 jaar. 

c. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid 

krijgt bericht van Fitness Wekerom zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen. 

 

c. Tijdens het bezoek aan Fitness Wekerom ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en na 

controle van zijn lidmaatschap, een transponderdruppel die toegang geeft tot de fitnessruimte. Deze 

transponderdruppel dient na het fitnessen weer te worden ingeleverd bij de balie. 

e. Het lid is na ontvangst van de transponderdruppel aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik hiervan. Het 
lidmaatschap is persoonsgebonden. De transponderdruppel is niet overdraagbaar en blijft eigendom van 
Fitness Wekerom. 
 
f. Bij verlies of diefstal of het onbruikbaar maken van de transponder druppel, brengen wij € 25,00 in rekening.  
 
Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden  
 
a. Een lidmaatschap bij Fitness Wekerom kan op elk gewenst moment ingaan en is voor de duur van een half 
jaar. Na deze periode wordt, tot verlenging of opzegging, het abonnement automatisch telkens met een maand 
verlengd tegen de dan daarvoor geldende tarieven. 
Kosten: Begeleid sporten per maand € 37.50.  Vrij sporten € 19 .50 per maand.             
 
b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via 
automatische incasso.  
 
c. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of 
storting om welke reden dan ook, wordt er € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht en het lid krijgt 
twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee 
weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt 
worden zijn voor rekening van het lid. 
 
d. De toegang tot de fitness ruimte wordt geweigerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Fitness 
Wekerom is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de 
betalingsverplichting vervalt. 
 
e. Fitness Wekerom behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De leden worden minimaal 3 
maanden voor de prijswijziging hiervan op de hoogte gebracht.  Voor de lopende contractduur worden de 
prijzen niet gewijzigd.  
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Artikel 3: Openingstijden 
 
a. Fitness Wekerom is geopend op: 
maandag t/m donderdag van 09:00-16:00 uur 
vrijdag 09.00 – 13.00 en van maandag t/m donderdag van 18:30-22:00 uur. 
b. Fitness Wekerom behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. 
c. Leden dienen uiterlijk 30 minuten voor sluiting binnen te zijn, daarna wordt hen de toegang geweigerd. 
d. Fitness Wekerom is gesloten op officiële en erkende feestdagen. 
e. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen, vindt er geen restitutie van de 
contributie plaats. 
 
 
Artikel 4: Beëindigen  
 
a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een opzegformulier in te vullen bij de balie van het Kulturhus 
of een e-mail te sturen naar info@kulturhuswekerom.nl 
b. De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand. Bij opzegging vindt er geen restitutie plaats van 
abonnementsgeld. 
c. Fitness Wekerom behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of 
ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en 
zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt. 
 
 
Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid  
 
a. Het gebruik maken van de apparatuur, bij Fitness Wekerom, is geheel voor eigen risico van het lid. 
b. Zowel Fitness Wekerom als de beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of 
immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. 
c. Zowel Fitness Wekerom als de beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of 
diefstal van eigendommen van het lid. 
 
 
Artikel 6: Huisregels  
 
a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de  
Fitness Wekerom en hiernaar te handelen. 
b. De algemene voorwaarden en de huisregels van Fitness Wekerom staan op de website 
www.kulturhuswekerom.nl en zijn bij de balie het Kulturhus  op te vragen. 
 
 
Artikel 7: Rechtstoepassing 
 
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fitness Wekerom aangegaan, is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing. 
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Fitness 
Wekerom, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Fitness Wekerom is 
gevestigd. 
c. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Fitness Wekerom te 
accepteren. 


