Om uw trainingen goed en plezierig te laten verlopen hebben wij een aantal regels opgesteld.

1. Uw abonnement Medisch Fit geldt voor de duur van de vooraf afgesproken looptijd en wordt
daarna automatisch met 1 maand verlengd.
2. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij het abonnement tijdig is opgezegd.
Opzegging graag schriftelijk ( per brief of e-mail). Het abonnement is na de eerste contractduur
per maand opzegbaar.
3. Bij langdurige afwezigheid vanwege medische redenen ( blessure, ziekenhuisopname,
zwangerschap e.d. ) kan uw abonnement, in overleg met de baliemedewerker, opgeschort
worden.
4. De betaling van uw abonnement wordt bij voorkeur geïnd via een automatische incasso.
5. Rond de 28e van iedere maand zal het abonnementsgeld van uw rekening worden
afgeschreven.
6. Restitutie van contributie met terugwerkende kracht kan niet worden verrekend.
7. Om in te loggen voor aanvang van uw training krijgt u een pasje ( sleutelhanger “druppel”) van
ons uitgereikt. Bij verlies en vervanging van dit pasje wordt er 2,50 euro in rekening gebracht. Bij
het beëindigen van uw abonnement graag het pasje weer inleveren.
8. Uw persoonsgegevens voor uw abonnement worden verwerkt in GetGrib. Grib
LeisureITInnovations B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang , ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
9. Gezinsleden, woonachtig op hetzelfde adres, ontvangen 10% korting op de abonnementsprijs.
Voor het reeds bestaande abonnement geldt de 10% voor de eerstvolgende factuur.
10. Uit hygiënische overwegingen is het gebruik van een handdoek verplicht.
11. Het gebruik van schone binnen (sport)schoenen is verplicht.
12. U kunt gebruik maken van de kluisjes. Laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter !
Wij kunnen geen verantwoording dragen voor eventueel verlies en/of diefstal.
13. Het is verboden sleutels van kluisjes mee naar huis te nemen.
14. Wij hebben niet de mogelijkheid voor kinderopvang gedurende de trainingen.

Wij hopen dat u bij ons een plezierige en succesvolle trainingstijd heeft.

Team Arcus Fysiotherapie

