Huisregels Sportcentrum Aerofit 01-07-2020
1. Klanten van Sportcentrum Aerofit zijn verplicht tijdens de training een
handdoek te gebruik. Vergeten? U kunt er één huren voor €0,50.
2. Schoenen waarmee buiten is gelopen zijn niet toegestaan in de zalen.
Neem dus altijd schone sportschoenen mee.
3. Sportcentrum Aerofit is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in ongerede geraakte
spullen die tijdens het verblijf ontstaan.
(zie ook de Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief)
4. Een training die, 12 uur voor aanvang van de training, door de klant in de app is
geannuleerd, kan altijd worden ingehaald. De trainingen vervallen ten alle tijden bij
opzegging van de overeenkomst.
5. Het tijdelijk stopzetten van de overeenkomst is zonder medische reden of andere geldige
reden, te bepalen door Sportcentrum Aerofit, niet mogelijk.
(zie ook Algemene Voorwaarden van NL Actief)
6. Bij opzegging of een tijdelijke stop mag er geen betalingsachterstand zijn. Dan kan de
aanvraag niet gehonoreerd worden.
7. De contributie wordt maandelijks vooruit geïncasseerd. Bij drie storneringen achter elkaar
behoud Sportcentrum Aerofit het recht om de resterende contributietermijnen in één keer
op te eisen.
8. Aan- en afmelden via de Aerofit app is verplicht.
9. De groepslessen gaan door bij minimaal 3 personen. Bij minder dan 3 personen mogen de
klanten gebruik maken van de fitnesszaal.
10. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
11. De trainingen worden op eigen risico gevolgd. Sportcentrum Aerofit stelt zich niet
verantwoordelijk voor materiële, immateriële of fysieke schade.
12. Tijdens de zomervakantie kunnen de openingstijden en het lesrooster worden aangepast.
13. Je kunt gratis gebruik maken van een kluisje voor waardevolle spullen, zoals telefoon of
sleutels. Bij verlies van de sleutel zijn wij genoodzaakt €5,- in rekening te brengen.
Sporttassen e.d. dienen in de kleedkamer te blijven.
14. Telefoongesprekken in de zalen zijn niet toegestaan.
15. Het gebruik van kauwgom tijdens het sporten is om veiligheidsredenen absoluut verboden.
16. Respecteer jouw medesporters en houd een toestel niet langer bezet dan nodig.
17. Klanten dienen zich te houden aan de regels van het RIVM m.b.t. handen wassen, hoesten
etc. Sportcentrum Aerofit heeft het recht om klanten die zich er niet aan houden de
toegang te weigeren.
18. Klanten die verkouden zijn, koorts hebben, hoesten etc. mogen niet komen sporten.
Wij wensen u heel veel succes en sportplezier bij Sportcentrum Aerofit.

