Voorwaarden
Artikel 1
Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap aanga voor de afgesproken contractduur welke
begint op de ingangsdatum van de overeenkomst. Indien ik mijn abonnement niet 1 kalendermaand
voor de einddatum van de overeenkomst schriftelijk bij de receptie of per aangetekend schrijven naar
Aarts Sport Lisse opzeg, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor
onbepaalde duur met een opzegtermijn van 1 maand Ik kan mijn lidmaatschap niet tussentijds
beëindigen van tenzij sprake is van medische gronden of bij verhuizing buiten een straal van 10 kilometer.
In het eerste geval is een doktersverklaring vereist. In het tweede geval is een bewijs van inschrijving
in de nieuwe gemeente vereist.
Artikel 2
Ik weet dat ik in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van het abonnementsgeld. In geval
van langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van Aarts Sport Lisse
het abonnementsgeld tijdelijk stopgezet worden. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht
gebeuren en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring. De einddatum van de
lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd nadat de financiële verplichting wordt opgeschort met de
duur van de tijdelijke stopzetting (maximaal 3 maanden).
Artikel 3
Aarts Sport Lisse is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijs te indexeren
met maximaal 5%.
Artikel 4
Het abonnementsgeld dient door het lid via automatische incasso bij vooruitbetaling per maand te
worden voldaan. Desgewenst kan automatische incasso bij vooruitbetaling voor de gehele
contractduur plaatsvinden. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum
van het contract, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van
Aarts Sport Lisse, is het lid over deze extra dagen een aanvullend abonnementsgeld verschuldigd. Dit
aanvullend abonnementsgeld wordt berekend naar rato van het aantal extra dagen.
Artikel 5
Jeugdlidmaatschap.
In het jaar dat een jeugdlid een leeftijdsgrens overschrijdt en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient
te betalen overeenkomstig zijn/haar nieuwe leeftijdscategorie, wordt dit nieuwe lidmaatschapsgeld
automatisch doorberekend en kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd. De
leeftijdsgrens voor een jeugdlidmaatschap is tot en met het 16 e levensjaar.
Artikel 6
Algemene voorwaarden en huisregels.
Abonnementsgelden worden niet terugbetaald. Het contract is strikt persoonlijk en kan alleen in
overleg worden overgedragen. Aarts Sport Lisse is bevoegd de openingstijden van (onderdelen van)
een vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen en een vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens
algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Aarts Sport Lisse is niet aansprakelijk
voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan
ook. Draag schoon schoeisel en gepaste kleding. Aarts Sport Lisse behoudt zich het recht voor
nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen. Elk nieuw lid heeft vanaf de dag van
inschrijving te allen tijde een “10 dagen niet goed geld terug garantie”.
Artikel 7
Jeugdlessen. In de maanden juli en augustus en tijdens de Kerstvakantie wordt er geen les gegeven.
Afmelden kan uitsluitend schriftelijk aan de receptie van Aarts Sport Lisse. De opzegtermijn bedraagt
tenminste een volle maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.

