ALGEMENE VOORWAARDEN JSC Toptraining.
Aanmelding
•

•

Aanmelding als lid van JSC Toptraining vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen
bij de receptie in het sportcentrum. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier
staat aangegeven.
Het inschrijfformulier van jeugdleden onder 17 jaar dient getekend te worden door één van de ouders/verzorgers van
het jeugdlid.
Abonnement

•
•
•

•

•

De overeengekomen abonnementsvorm staat vermeld op de voorzijde van het inschrijfformulier.
Het abonnement kan gedurende de eerste contractperiode niet tussentijds worden beëindigd. Over de eerste
contractperiode zijn dus in zijn geheel abonnementskosten verschuldigd.
Jaar-, halfjaar- en kwartaalabonnementen worden stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Wilt u een wijziging in
het abonnement, dient dit twee weken voor de einddatum van het abonnement te worden doorgegeven bij de
receptie.
Bij inschrijving dient inschrijfgeld van 25 euro te worden betaald. Dit bedrag is inclusief een toegangstag van 8,00 euro.
Schrijf je je binnen 6 maanden na het beëindigen van een abonnement of rittenkaart opnieuw in, dan vervallen de
inschrijfkosten.
De inschrijfkosten zijn inclusief een instructietraining, persoonlijk trainingsschema en inschrijving in ons online sport
platform (Virtuagym).
Jeugdleden:

•
•

Leden tot en met 16 jaar kunnen een abonnement tegen gereduceerd tarief afsluiten.
Jeugdleden van 13 en 14 jaar, hebben alleen toegang tot de fitnessruimte als zij een instructietraining hebben gevolgd
en trainen met het daarbij behorende trainingsschema.
60+ abonnement

•

Leden van 60 jaar en ouder, kunnen een abonnement tegen gereduceerd tarief afsluiten. De voorwaarde aan dit
abonnement is dat er alleen toegang tot het sportcentrum is van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 16.00
uur. In het weekend geldt er geen beperking in de toegangstijden.
Studentenabonnement/ 17 jarigen:

•
•
•

Indien het lid een voltijdstudie volgt, kan er een abonnement tegen een gereduceerd tarief worden afgesloten. Hiertoe
dient het lid een studentenpas te laten zien bij inschrijving van het betreffende jaar.
Een lid die een studentenabonnement heeft, zal jaarlijks een nieuwe studentenpas moeten kunnen overleggen.
Sportcentrum JSC Toptraining is bevoegd een kopie van de studentenpas te bewaren in de administratie.
Gezinsabonnement:

•

Voor gezinsleden die op hetzelfde adres wonen geldt dat de eerste 2 personen een volledig abonnement (geen
rittenkaart) betalen. De 3e en volgende persoon, krijgt 50% korting op het abonnement (geen rittenkaart). De
korting(en) wordt/worden toegepast op de goedkoopste abonnementen.
Tijdelijk stopzetten van het abonnement

•

In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van de eigenaar
van het sportcentrum, het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet
bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring
of ander - ten genoegen van JSC Toptraining - deugdelijk bewijs.

•

Tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
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•

De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum
van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.
Opzeggen van het abonnement

•

•

Na de eerste contractperiode, kan het abonnement worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4
weken. Dit geldt niet voor abonnementen die in één termijn zijn betaald. Voor deze abonnementen geldt dat ze niet
tussentijds kunnen worden opgezegd.
Opzegging van het abonnement kan alleen door middel van invulling en ondertekening van een opzegformulier welke
verkrijgbaar is bij de receptie van het sportcentrum.
Betaling van het abonnement

•
•
•

•
•
•

•

Lidmaatschapsgelden kunnen op de volgende wijze worden betaald: via automatische incasso, via pinbetaling of via
contante betaling.
Uitgezonderd jeugdabonnementen tot en met 16 jaar en studenten/17 jarigen; die worden afgesloten met betaling via
automatische incasso.
indien je kiest voor betaling per 4 weken bij een overeenkomst voor 12 weken(kwartaal), 24 weken(half jaar), of 52
weken(1 jaar), dan is dat alleen mogelijk via SEPA(automatische incasso). Deze incasso wordt binnen 2 weken na
inschrijving de eerste keer geïncasseerd.
Onze incassoperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 incasso’s uitvoeren per jaar. Een keer per jaar leidt dit
ertoe dat in een kalendermaand twee incasso’s plaatsvinden.
Bij betalingsachterstand langer dan 3 weken, wordt de toegang tot het sportcentrum geweigerd. De tag werkt weer als
de achterstand is betaald.
Mocht het lid na twee herinneringen, in gebreke blijven het lidmaatschapsgeld te voldoen, zullen er € 25
administratiekosten in rekening worden gebracht. Het lid heeft vervolgens nog 8 dagen de tijd het verschuldigde
bedrag te voldoen.
Mocht het lid na genoemde 8 dagen nog in gebreke blijven, is JSC Toptraining bevoegd de vordering uit handen te
geven aan een incassobureau en zal de toegang tot het sportcentrum worden geblokkeerd tot het moment dat de
betaling voldaan is.
Toegang tot het sportcentrum

•

•
•

De toegangstag is strikt persoonlijk en noodzakelijk om het sportcentrum te betreden. De tag dient bij binnenkomst bij
de tourniquet gescand te worden. Indien de tag niet werkt, wordt het lid toegelaten door de medewerker van de
receptie en meldt het lid zich bij de receptiemedewerker om de reden te achterhalen van het niet werken van de tag.
Indien het lid niet (meer) in het bezit is van een tag, dient deze voor 8,00 euro aangeschaft te worden bij de receptie.
Verlies van de tag moet onmiddellijk worden gemeld bij de receptie.
Het gebruik van de tag door iemand anders dan het lid zelf, kan leiden tot het intrekken van het lidmaatschap.
Aansprakelijkheid

•

•

Directie en personeel van JSC Toptraining evenals instructeurs die door JSC Toptraining zijn ingehuurd, zijn niet
verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of letsel en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal
of beschadiging van bezittingen van diegenen, die van het sportcentrum gebruikmaken.
Eventuele beschadigingen aan de eigendommen van het sportcentrum, opzettelijk of door aanwijsbare schuld
veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door desbetreffend lid. Incorrect of agressief gedrag kan leiden tot
beëindiging van het lidmaatschap.
Beeldrechten

•

Door deel te nemen aan groepslessen en evenementen, aanvaardt het lid dat de mogelijkheid bestaat dat tijdens de
groepsles of evenement gefotografeerd of gefilmd wordt en het deze opname gebruikt kan worden voor één van de
communicatiemiddelen van JSC Toptraining w.o. social media.
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Persoonsgegevens
•

JSC Toptraining verwerkt persoonsgegevens van leden conform haar Privacy statement aansluitend op de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ons actuele Privacy statement is gepubliceerd op onze websitepagina.
Op verzoek kunnen wij ons Privacy statement in digitale en/of papieren vorm toesturen.
Overig

•

•

•

•
•

Sportcentrum JSC Toptraining houdt het recht om het lesrooster van de groepslessen aan te passen. Bij ziekte of
vakantie van de instructeur, is het mogelijk dat de groepsles vervalt. Dit wordt tijdig kenbaar gemaakt via social media
en/of Virtuagym.
JSC Toptraining houdt zich het recht voor om te allen tijde haar openingstijden aan te passen. Daarnaast is JSC
Toptraining gerechtigd om op officieel erkende feestdagen, in vakantieperiodes of tijdens de Volendammer kermis
gesloten te zijn, dan wel gewijzigde openingstijden te hanteren.
JSC Toptraining behoudt het recht de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen. Eventuele prijsverhogingen
worden door sportcentrum JSC Toptraining 2 weken voorafgaand bekend gemaakt via het ledensysteem en in het
sportcentrum.
Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de
bekendmaking te ontbinden.
De mogelijkheid tot ontbinding uit de vorige voorwaarde is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het
prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake
van BTW.

HUISREGELS
•
•
•
•
•
•
•

In de trainingsruimtes dienen zaalschoenen gedragen te worden waar niet mee buiten gelopen is, evenals correcte en
schone kleding.
Het gebruik van een handdoek in de trainingsruimtes is verplicht.
Na gebruik van de fitnessapparatuur bent u verplicht deze schoon te maken met door het sportcentrum aangeboden
schoonmaakmiddel.
Gewichten, halters en andere losse materialen, dienen na gebruik weer te worden teruggelegd.
Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimtes.
Alleen afsluitbare drinkbekers en –flesjes mogen in de trainingsruimtes gebruikt worden.
Wij adviseren apparaten en gewichten te gebruiken, nadat u instructie heeft gehad van één van onze instructeurs,
zodat u op verantwoorde wijze kunt trainen. Voor een instructie kunt u een afspraak maken met een instructeur bij de
receptie van het sportcentrum.
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