• LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST

ingevuld door MV-Gym
Wordt ingevuld door MV-Gym Lidnummer: ..Wordt
Inschrijfdatum: ....................................................
..............................................................
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de aan de achterzijde gestelde voorwaarden en algemene
bepalingen en verklaart een gelijkduidend afschrift van deze overeenkomst te hebben ontvangen.

Naam: ..................................................................................................................................................
Voornaam: ............................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................
Postcode: .......................................................... Plaats: .......................................................................
Telefoon: ............................................................ Geboortedatum: ..........................................................
E-mail: ..................................................................................................................................................
Bij ons gekomen via:................................................................................................................................
• ABONNEMENT
Keuze abonnement: ...............................................................................................................................
Contributie per maand: € ..................................... Eenmalig inschrijfgeld van: €..........................................
• AUTOMATISCHE BETALING
Bovengenoemd lid verleent hierbij machtiging aan MV-Gym om conform aan achterzijde vermelde
voorwaarden de eventuele verschuldigde lidmaatschapsgelden rechtstreeks ten laste van haar
rekeningnummer te incasseren. Afschrijving gaat per maand.

Bank/Giro

IBAN:

Datum: .............................................................. Handtekening
Te: ....................................................................
• ALLEEN INVULLEN BIJ OPZEGGING
Bovenstaand lid heeft opgezegd d.d.: ........................................................................................................
Het lidmaatschap eindigt per: ..................................................................................................................
De automatische incasso vervalt per: .......................................................................................................
Reden van opzegging: .............................................................................................................................
Handtekening lid

Namens MV-Gym

Bloemenheuvellaan 22 - 3702 AR Zeist - www.mv-gym.nl
030 692 04 58 - contact@mv-gym.nl - KvK 70572348
IBAN NL90RABO0161920438 - BTW nr NL 8583.79.089.B01

• BEPALINGEN LIDMAATSCHAP
• LEDEN
Leden zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan.
Men is definitief lid vanaf de datum van inschrijving
voor de minimale periode van een half of heel jaar.
a. Bij afmelding moet het originele exemplaar van deze
lidmaatschapsovereenkomst, door het lid worden
opgeëist als overtuigend bewijs zich daadwerkelijk
te hebben afgemeld. Het afmelden dient persoonlijk
op de vestiging te gebeuren of via een mail aan
contact@MV-Gym.nl
b. De opzegtermijn bedraagt 1 volle maand per de
eerste dag van de maand. Dus bijv 20 februari
opzeggen, betekent einde lidmaatschap per 1 april
van dat jaar.
c. Zonder tijdige opzegging van het lidmaatschap
zal het contract stilzwijgend weer voor een zelfde
periode worden verlengd.
• LIDMAATSCHAPSGELDEN
a. Lidmaatschapsgelden worden maandelijks geïnd,
uitsluitend via automatische incasso, begin of
halverwege de maand, afhankelijk van wanneer het
abonnement is ingegaan.

b. Indien de lidmaatschapsgelden niet 14 dagen na
betalingsdatum zijn voldaan, is het lid in verzuim.
c. Zolang een lid nog lidmaatschapsgeld is
verschuldigd, ook al heeft men te kennen
gegeven de lidmaatmaatschapsperiode te
willen beëindigen, loopt de tijdsduur van de
lidmaatschapsovereenkomst door tot het begin van
een opeenvolgende periode, die gelijk is aan die van
het afgesloten abonnement en is men verplicht de
lopende periode te voldoen.
d. Lidmaatschapsgelden worden aan het begin van
ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld.
e. Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn
zoals in een verzonden herinnering vermeld, gaan
de vorderingen ter incasso. Het lidmaatschapsgeld
over de lopende periode is ineens opvorderbaar,
verhoogd met de incassokosten en
administratiekosten à € 50,00. De eventuele
buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan
de inning, 15% van de hoofdsom + rente met
een minimum van € 50,00 komen voor rekening
van het lid.

• ALGEMENE BEPALINGEN
• AANSPRAKELIJKHEID
a. MV-Gym is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte
of beschadigde eigendommen van het lid of voor
ongevallen die het lid tijdens het verblijf in de
accommodatie eventueel kunnen overkomen.
b. Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het
gebouw van MV-Gym door het lid is verhaalbaar op
grond van wettelijke aansprakelijkheid.
c. Het lid dient de apparaten en toestellen te gebruiken
zoals is voorgeschreven. Het lid wordt aansprakelijk
gesteld voor de kosten van herstel indien er
beschadigingen door slecht gebruik zijn ontstaan.
• OPENINGSTIJDEN
a. MV-Gym behoudt zich het recht voor om zowel
openings- en sluitingstijden als aanvangstijden van
lessen te wijzigen zonder dat hieruit door het lid
enig recht kan worden ontleend.
b. Tijdens officiële feestdagen is de sportschool
gesloten tenzij anders aangegeven.

• HUISREGELS
a. Het is uitsluitend toegestaan te trainen met
sportschoenen die alleen bestemd zijn voor
‘binnen’ gebruik.
b. In de gehele accommodatie is Nederlands
de voertaal.
c. Het lid draagt er zorg voor geen overlast te
veroorzaken met haar persoonlijke hygiëne.
d. Het lid traint met een handdoek zodat de
apparatuur e.d. schoon blijft.

