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Algemene voorwaarden:
- De verschillende lidmaatschappen* zijn vastgesteld per
kalenderjaar inclusief 9% en/of 21% BTW.

- Alle lidmaatschappen worden jaarlijks stilzwijgend verlengd.
- In geval van een ernstige blessure of ziekte bestaat er een eigen risicoperiode van 1
maand. Met inhouding van deze maand wordt in overleg het betaalde deel bij hervatting van de
training niet opnieuw in rekening gebracht. Er kan om een verklaring van een arts worden
gevraagd.

- Het doorgeven van een blessure of ziekte dient tijdig te geschieden aan Jeroen Lutjeboer (026 234 04 40, info@start2stayfit.nl).

- Het deelnemen aan de lessen, het sporten in de studio zijn volledig voor eigen risico. De

directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. De gemaakte medische en andere kosten,
welke ontstaan ten gevolge van alle activiteiten binnen Start 2 Stay Fit zijn volledig voor
rekening van de inschrijver.

- Bij verzuim van lessen en 24 uur van te voren afgemeld bestaat er de mogelijkheid tot inhalen
bijvoorkeur binnen dezelfde kalendermaand, daarbuiten in overleg.

- Tijdens het sporten in de studio is het gebruik van een handdoek en het dragen van schoon
schoeisel met zolen die niet afgeven verplicht.

- Wijzigingen in het lidmaatschap dienen door gegeven te worden via een mutatie formulier wat
daarna ondertekend is met een handtekening en datum.

- Het abonnementsgeld wordt geïnd via een automatische incasso (iedere maand rond de 27ste).
Hiervoor tekent u bij aanvang van het lidmaatschap een machtiging.

- Start 2 Stay Fit hanteert eenmalig €18,- inschrijfgeld / administratie kosten.
- In het vastgestelde lidmaatschap zit opgenomen dat Start 2 Stay Fit jaarlijks 5, 10 of 15

lessen** geen les geeft zonder teruggaaf van abonnementsgelden (dit is om met name; ziekte,
overlijden, verlof, evenementen, studie’s en bijzondere dagen op te kunnen vangen maar is
exclusief de oﬃciële Nederlands feestdagen).

- Tijdens de oﬃcieel Nederlandse feestdagen geeft Start 2 Stay Fit geen les en heeft u geen

recht op teruggaaf van abonnementsgelden. Uiteraard mag u de gemiste les inhalen indien
mogelijk. (Oﬃciële Nederlandse feestdagen; Nieuwjaarsdag, 1e en 2de paasdag, koningsdag,
Hemelvaartsdag, 1e en 2de pinksterdag, 1e en 2de kerstdag)

- Bij het aangaan van uw lidmaatschap gaat u een verbintenis aan voor minimaal 2 maanden,

daarna is uw abonnement maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

- Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of via mail, uw opzegging kunt u sturen naar:
Start 2 Stay Fit
Rivierweg 1
6932 KA Westervoort
Mail: info@start2stayfit.nl

- In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Start 2
Stay Fit

- Start 2 Stay Fit is gemachtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te veranderen zonder
opgaaf van reden.

- Bij het gebruik van een gift voucher/aanbieding mag u er 1 per persoon gebruiken. Voor

bestaande leden alleen in wisselbaar voor nieuwe aan te schaﬀen diensten. Niet inwisselbaar
met andere aanbiedingen en kortingen. Alleen inwisselbaar voor diensten van Start 2 Stay Fit.

* Lidmaatschappen 1 keer per week €336,-per jaar, 2 keer per week €492,- per jaar, 3 keer per
week €672,- per jaar.
** Wanneer u gekozen heeft voor een 1 keer per week lidmaatschap dan 5 lessen per jaar, bij een
2 keer per week lidmaatschap dan 10 lessen per jaar en bij een 3 keer per week lidmaatschap dan
15 lessen per jaar.

