Algemene voorwaarden FYSIOFIT EEFDE

FYSIOtherapieEEFDE is een centrum, waar de deelnemers aan FYSIOFIT onder deskundige
begeleiding van een fysiotherapeut trainen.
Deelnemers zijn zij die, na ondertekening van het inschrijfformulier, komen trainen.
Voor aanvang van de eerste training is een intake en fittest verplicht.
De overeenkomst wordt aangegaan voor tenminste één maand. Is de aanvang van de training in
de tweede tot de vijfde week van de maand, dan wordt uitsluitend dat deel van de maand
berekend. Daarna gaat per eerste van de volgende maand het maand- of kwartaalabonnement in.
Trainingen, die minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd, kunnen na overleg worden ingehaald
binnen de lopende periode van het abonnement.
Het abonnement dient voorafgaand aan de lidmaatschapsperiode te worden voldaan door middel
van een automatische incasso-opdracht.
Opzegging van het abonnement dient schriftelijk minimaal een maand voor het einde van de lopende
periode te worden opgezegd. De overeenkomst wordt bij niet tijdige opzegging stilzwijgend verlengd
met de periode van de aangegane overeenkomst.
In de trainingsruimte is het dragen van sportkleding en sportschoenen met niet afgevende zolen
verplicht. Ook stellen wij het op prijs dat u zelf een badhanddoek meeneemt en deze gebruikt om
de bekleding van de trainingsapparatuur en matjes af te dekken. Indien u uw handdoek vergeten
bent, kunt u een handdoek lenen van de praktijk.
FYSIOtherapieEEFDE is geopend op de door ons vastgestelde dagen en tijden en behoudt zich
het recht voor lestijden en tarieven te wijzigen.
Deelname aan de trainingen geschiedt voor eigen risico. FYSIOtherapieEEFDE is op geen enkele
wijze aansprakelijk voor kosten cq schadeclaims ten gevolge door letsel of ongeval, opgelopen
tijdens de training, of het in ongerede raken van kleding of andere voorwerpen.
Privacyreglement:
Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van de door u opgegeven medische en administratieve
gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard
gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op
Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in de wet AVG.

