Voorwaarden
Artikel 1: Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u
bekend met het feit dat u ledenpas afhankelijk van het
gekozen abonnement precies 12 maanden geldig is vanaf
ingangsdatum. Na deze looptijd is uw abonnement per mail
maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1
kalendermaand. Het stopzetten gebeurd na bevestiging van
de mail. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een
doktersverklaring of bij verhuizen buiten een straal van 15
km van Wezenbergfit bvba, met als bewijs een kopie van de
inschrijving in de nieuwe gemeente.
Artikel 2: Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk
op de 10e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te
voldoen. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de
resterende duur van het abonnement verschuldigde
maandtermijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen
na opeisbaarheid aan Wezenbergfit bvba te voldoen. Indien
Wezenbergfit over dient te gaan tot incasso van haar
vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke
incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.
Artikel 3: Wanneer een maandelijkse incasso wordt
gestorneerd mag Wezenbergfit een bedrag van 4,9 euro aan
administratiekosten in rekening brengen om het
incassobedrag alsnog te incasseren.
Artikel 4: U kunt in geen geval aanspraak maken op
restitutie van het abonnementsgeld. In geval van een
langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke
toestemming van Wezenbergfit bvba het abonnement tijdelijk
stopgezet worden en is alleen mogelijk na het overleggen
van een doktersverklaring. Het stopzetten kan nooit met een
terugwerkende kracht. De vervaldatum van de
lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële
verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke
stopzetting met maximaal 6 maanden.
Artikel 5: Het gebruik van de voorzieningen van
Wezenbergfit bvba is afhankelijk van het gekozen
abonnement.

Artikel 6:
- Te allen tijde gelde de gebruikelijke huisregels van
Wezenbergfit bvba. Ieder lid verplicht zich die in acht te
nemen.
- Wezenbergfit bvba is gerechtigd het abonnement eenzijdig
voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks
waarschuwing bij herhaling niet aan de huisregels houdt, dan
wel zodanig misdraagt dat van Wezenbergfit bvba in
redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan
worden gevergd.
- Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet
overgedragen worden.
- Wezenbergfit bvba is bevoegd de openingstijden van
onderdelen, alsook groepslessen, van de club tijdelijk of
blijvend te wijzigen en de club gedeeltelijk of geheel af te
sluiten tijden de algemene erkende feestdagen,
verbouwingen en interne opleidingsdagen. Gedurende de
zomerperiode is een aangepast zomerrooster van kracht.
- Op deze overeenkomst is het Belgisch Recht van
toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de
algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast die niet de
geldigheid van de gehele overeenkomst aan.
- Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder
voorbehoud van de goedkeuring van de directie van IZI.
Artikel 7: Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen
van Wezenbergfit bvba geschiedt voor eigen risico. Ieder lid
dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook
deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te
vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch
verantwoord is.

Huisregelement
A /ABONNEMENTEN, BEURTENKAARTEN EN
LIDMAATSCHAP
A01. Elk lid kan zichzelf aansluiten bij www.fitness.be voor
een verzekering van sportblessures.
A02. Bij verlies of defect van uw lidkaart wordt een bedrag
van €5 aangerekend ter vervanging ervan.
a6.
A03. De geldigheidsdatum van een beurtenkaart is 1 jaar.
Ingang van deze regel is per 1 december 2015.
A04. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun
kinderen. Ze worden onder geen beding toegelaten in de
fitness- en groepsles ruimtes.
A05. Een gereserveerde les is een beurt. Ons verwittigen dat
u niet komt zorgt ervoor dat u uw beurt terug krijgt.
A06. Bij acties/promoties worden de regels van het huis
gehanteerd. Er is geen korting op korting of korting op
andere acties.
B /HYGIENE, PROPERHEID EN VEILIGHEID
b01. Sporten is enkel toegelaten in sportieve kledij en met
sportief en proper schoeisel.
b02. Elk lid voorziet zich ook van een handdoek in de
sportruimte.
b03. Er is drankgelegenheid voorzien. Meegebrachte flessen
en afval worden door het lid in de daar voorziene vuilbakken
geplaatst.
b04. Indien men iets vuil of nat maakt, zal men dit zelf
opruimen/kuisen.
b05. We zijn niet verantwoordelijk voor diefstal. Waardevolle
voorwerpen kunnen in de lockers opgeborgen worden.

C /SOCIAAL, MEDIA EN OMGANG
c01. Het is verboden om andere leden te storen.
c02. Het lid verbindt zich ertoe in het centrum geen daden te
verrichten die onze naam kunnen schaden. In alle ruimtes
geld absoluut rookverbod, alcholverbod en drugsverbod. Elk
wettelijk verbod is van toepassing binnen onze ruimtes.
c03. Als lid ben ik verplicht mij te houden aan het
huisreglement, dat van de sauna en/of dat van de zonnebank
indien van toepassing. De reglementen zijn raadpleegbaar
aan de ingang/toegang van elke activiteit.
D /EXTRA’s
d01. Voor Personal Training en voedingsadvies wordt er een
extra bijdrage gevraagd (meer info hierover aan het onthaal)
d02. Voor Slim Belly wordt er een extra bijdrage gevraagd
(meer info hierover aan het onthaal)
BELANGRIJK
Bij het overtreden van het huisreglement behouden we het
recht om maatregelen te treffen en zo nodig het
lidmaatschap eenzijdig op te zeggen zonder enige vorm van
vergoeding.
Dit nieuw huisreglement vervangt alle vorige
huisreglementen.

