Algemene bepalingen SlimStreet

Leuk dat u bij SlimStreet aan uw lichaam en gezondheid gaat werken. Om dit alles in goede banen te leiden, hebben we algemene
bepalingen opgesteld die gelden voor de duur van deze overeenkomst:
1.

U heeft de eerste 3 maanden een tevredenheidsgarantie. Indien u 20 maal traint in de eerste 3 maanden, ten hoogste 7 maal
per maand, netjes de gewichten verhoogd hebt, zoals de trainer u voorgeschreven heeft, ons voedingsadvies ten harte neemt
en toch niet tevreden bent over onze manier van werken dan kunt u binnen de eerste drie maanden uw abonnement met een
maand opzegtermijn opzeggen.

2.

SlimStreet behoudt zich het recht voor jaarlijks een aanpassing te doen aan de hoogte van de contributie als de
prijsontwikkelingen/inflatie of wettelijke bepaling (zoals BTW verhoging) daar aanleiding toe geven.

3.

Bij een vorm van overmacht (langdurige ziekte, blessure, zwangerschap) kan uw lidmaatschap tijdelijk bevroren worden.

4.

Dit dient u inclusief de geldige reden per mail door te geven via "plaatsnaamlocatie@slimstreet.nl".

5.

Graag ook even erbij zetten wanneer u weer wenst te starten, dan kunnen wij dit direct in onze administratie verwerken.

6.

De bevriezingsperiode wordt bij de duur van uw abonnement opgeteld.

7.

Indien u tijdens een blessureperiode uw abonnement wenst te beëindigen dient u een doktersverklaring te overleggen. Hierbij
geldt dan een kalendermaand opzegtermijn, ook na afloop van een bevriezingsperiode.

8.

U gaat een lidmaatschap aan voor de duur van tenminste de op het contract vermelde periode. Na afloop kunt u uw
lidmaatschap met inachtneming van een kalendermaand opzegtermijn beëindigen.

9.

Opzeggen dient persoonlijk te geschieden op de club waar u bent gestart/ingeschreven.

10. SlimStreet zal de openingstijden hanteren zoals vermeldt in publicaties binnen de club. Wijzigingen hierin en uitzonderingen
hierop zullen ruim vooraf worden gepubliceerd. SlimStreet is gesloten op feestdagen. Zie website.
11. Een verblijf bij SlimStreet geschiedt geheel op eigen risico. SlimStreet en haar medewerkers kunnen op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte eigendommen, noch voor letsel of blessures voorkomend uit uw bezoek.
12. Uw abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
13. Schade die door u, bewust of onbewust wordt toegebracht aan inventaris en of het pand zelf zal verhaald worden op de
veroorzaker.
14. Gebruikers van SlimStreet die zich naar het oordeel van directie en personeel schuldig maken aan wangedrag of de goede
naam van SlimStreet of haar medewerkers negatief beïnvloeden kunnen tijdelijk of definitief de toegang ontzegt krijgen. Zij
verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.
15. Het gebruik van een handdoek is bij alle activiteiten verplicht. U dient schone sportschoenen én gepaste sportkledij te dragen.
Schouders moeten bedenkt blijven, petjes of andere hoofddeksels zijn niet toegestaan.
16. Via het ondertekenen van lidmaatschapscontract geef ik toestemming aan SlimStreet voor verwerking van (bijzondere)
persoonsgegevens.
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