Algemene Voorwaarden sportabonnement PMA Kaatsheuvel BV
Artikel 1. Definitie
Waar in dit reglement gesproken wordt over PMA, wordt bedoeld PMA
Kaatsheuvel B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg
nr. 58691464 en gevestigd aan de Huygenstraat 90, te Kaatsheuvel.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Alle leden ontvangen een exemplaar van dit lidmaatschapsreglement bij
inschrijving. Leden worden geacht dit reglement voor ondertekening te
hebben doorgelezen. Zij verklaren middels ondertekening van het
contract het reglement en de daaraan verbonden voorwaarden en
huisregels zonder voorbehoud te accepteren. PMA is gerechtigd, indien
daartoe uit managementoverwegingen de noodzaak bestaat, de
onderhavige voorwaarden en het reglement te wijzigen en/of aan te
vullen.
Artikel 3. Lidmaatschap en betalingsvoorwaarden
a. Het lidmaatschap wordt aangegaan per één maand.
b. Het lidmaatschap van PMA is voor bepaalde tijd. Alle abonnementen
worden automatisch verlengd aan het einde van de contractperiode voor
een zelfde periode tegen de dan geldende tarieven, tenzij ten minste 1
maand voor afloop van de contractperiode schriftelijk is opgezegd.
c. Een tussentijdse beëindiging van het contract door het lid of restitutie van
de betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk.
d. Lidmaatschap is persoonlijk en kan niet aan derden worden
overgedragen.
e. Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type
lidmaatschap. Het lidmaatschap kan worden voldaan door middel van pin
betaling van een factuur. Contant betalen is niet mogelijk.
f. Betaling van het lidmaatschapsgeld geschiedt volgens de overeenkomst
die is gesloten tussen PMA en het lid. Bij niet tijdige betaling is het lid –
zonder dat sommatie of voorafgaande in gebreke stelling vereist is – in
gebreke. Indien na schriftelijke aanmaning het openstaande bedrag niet is
voldaan kan de toegang tot PMA worden ontzegd. Zodra de totale
achterstand betaald is, kan er weer gebruik gemaakt worden van de
faciliteiten.
g. PMA behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het
lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te
beëindigen in één van onderstaande gevallen;- zonder waarschuwing
vooraf, indien een lid de voorwaarden, het reglement of huisregels van
PMA ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel
van de directie misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde
lidmaatschapsgelden.- met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien
betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum
nog niet zijn voldaan.

Artikel 4. Afspraken en openingstijden
a. Het sporten vindt plaats tijdens openingsuren van fysiotherapiepraktijk
PMA Kaatsheuvel. Zie voor actuele tijden www.pmakaatsheuvel.nl
b. Voor het sporten dient een afspraak gemaakt te worden, dit ter
voorkoming van een te volle oefenzaal.
c. Kunt u een afspraak niet nakomen, dan minimaal 12 uur van te voren
afmelden middels een mail of telefoontje.
d. Het aantal bezoeken per week dat bij een bepaalde abonnementsvorm
hoort, dient binnen de betreffende week plaats te vinden. Eventueel niet
gebruikte lessen kunnen tot maximaal drie weken na de betreffende week
ingehaald worden.
e. De training heeft een maximale omvang van 60 minuten.
Artikel 5. Trainingsvoorwaarden
a. Een sportabonnement kan alleen afgenomen worden, nadat een
verplichte intake heeft plaatsgevonden. Dit ter analyse van risicoprofielen
zoals leden met hart- en vaatziekten, diabetes etc.
b. Indien gewenst worden er bij aanvang doelen gesteld en deze doelen
kunnen maandelijks geëvalueerd worden.
c. Om de doelen te kunnen behalen, zal in overleg met de sporter een
oefenschema gemaakt worden. Uw oefenschema zal opgeslagen worden,
zodat u deze altijd bij de hand heeft.
d. Buiten de hierboven genoemde begeleiding, zal er tijdens het sporten
geen begeleiding zijn. Uw oefenschema werkt u zelf af.
e. Er is altijd iemand in de oefenzaal aanwezig om uw vragen te
beantwoorden.
f. Transpiratievocht dient na gebruik van de toestellen met de daarvoor
bestemde reinigingsmiddelen te worden schoongemaakt.
Artikel 5. Kosten
a. Voor 1x per week zijn de kosten van het sportabonnement €30,- incl.
BTW.
b. Voor 2x per week zijn de kosten van het sportabonnement €45,- incl.
BTW.
Artikel 6. Risico en aansprakelijkheid
a. Het gebruik van de apparatuur en het uitvoeren van oefeningen is geheel
op eigen risico van de sporter.
b. PMA Kaatsheuvel is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële
schade als gevolg van ongeval of letsel van de sporter en/of derden
ontstaan op welke wijze dan ook.

Artikel 7. Klachtenregeling
PMA is een organisatie in ontwikkeling. Dat betekent dat wij voortdurend
bezig zijn de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.
Wij proberen onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen
en behoeften van onze leden. Bovendien willen wij graag dat de zorg of
hulp die onze medewerkers verlenen op een professionele en
verantwoorde wijze plaatsvindt. Het kan desondanks gebeuren dat u niet
tevreden bent over en suggesties heeft hoe het beter kan. Wij staan open
voor uw opmerking of klacht en willen graag met u bespreken hoe we tot
een passende oplossing kunnen komen. Op onze website
www.pmakaatsheuvel.nl staan mogelijke stappen die u kunt ondernemen.

Gegevens lid
Naam:……………………………………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………………………….
Postcode:………………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats:……………………………………………………………………………………………………...
Geboortedatum:………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………..
Emailadres:………………………………………………………………………………………………………
Huisarts:…………………………………………………………………………………………………………...
Bovengenoemde verklaart wel/niet akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden van het sportabonnement bij PMA Kaatsheuvel BV.
Overeengekomen en getekend te …………………………………….. op ………………………….
Voor akkoord:

………………………………………….
(handtekening)

