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Algemene voorwaarden ‘Fitness voor Senioren’ Salem
Als u gebruikmaakt van een ‘Fitness voor senioren’-abonnement dient u onvoorwaardelijk akkoord te
gaan met de volgende voorwaarden:
1. Als houder van het ’Fitness voor Senioren’-abonnement kunt u gebruikmaken van alle
apparatuur die in de oefenzaal van Salem aanwezig is. Voorafgaand aan en na afloop van de
fitness kunt u de douche-/kleedruimte en de wachtruimte gebruiken.
2. Het fitnessen vindt plaats op eigen verantwoordelijkheid.
De directie van Salem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen die ontstaan door
gebruik van de apparatuur, of voor diefstal van persoonlijke eigendommen.
3. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 30,00. Hierin is € 12,50 borg begrepen voor de chipcard en
€ 7,50 voor de aanschaf van een elastische band voor de hartslagmeting.
4. U wordt verzocht een schone handdoek mee te brengen, die u tijdens het sporten kunt
gebruiken.
5. Wij verzoeken u goede (sport)schoenen en veilige kleding te dragen tijdens het fitnessen.
Sportkleding is niet verplicht.
6. Het abonnement ‘Fitness voor Senioren’ gaat in op het moment van inschrijving en verloopt
afhankelijk van het gekozen abonnement na drie, zes, negen of twaalf maanden. De betaling van
het abonnementsgeld vindt maandelijks plaats via automatische incasso.
Minimaal één maand voor het verstrijken van uw abonnement wordt u mondeling tijdens een
evaluatie of per e-mail benaderd voor een nieuw abonnement. Wanneer u niet reageert, wordt
uw abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Hierbij geldt het maandtarief van
het abonnement voor drie maanden. U kunt dit abonnement alsnog omzetten in de door u
gewenste lengte met ingang van de volgende maand. Een abonnement voor onbepaalde tijd is te
allen tijde opzegbaar met inachtneming van één maand opzegtermijn.
7. Wanneer u besluit om na afloop van uw abonnementsperiode het abonnement te stoppen, kunt
u binnen maximaal drie maanden opnieuw starten zonder opnieuw inschrijfgeld te betalen.
Indien u zich binnen drie maanden niet opnieuw heeft aangemeld, komt de inschrijving te
vervallen en dient u bij een nieuwe start opnieuw het inschrijfgeld van € 30,00 te voldoen.
8. Als u zich bij verhindering niet schriftelijk of per e-mail afmeldt, bent u verplicht om maandelijks
het abonnementsgeld te betalen zonder recht op verhaal of compensatie.
9. U kunt alleen tussentijds uw abonnement opzeggen wanneer door verhuizing de reistijd
onaanvaardbaar toeneemt of wanneer het u door een blessure of ziekte onmogelijk is geworden
om aan de fitness deel te nemen. U dient hiertoe zelf het initiatief te nemen. Deze opzegging
dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van één volledige kalendermaand.
Terugbetaling van abonnementsgeld bij het achteraf melden van ziekte is niet mogelijk.
10 Wanneer u de chipcard binnen één maand na beëindiging van het abonnement inlevert,
ontvangt u de borg retour. Als deze termijn is verstreken, vervalt de borg in verband met de
administratiekosten.
11. Voordat u deelneemt aan de vrije training of de groepstraining dient u eerst het programma van
de oefengroep gevolgd te hebben.
12. Deelname aan groepsfitness vindt plaats op een vast uur per week. Dag en tijdstip worden van
tevoren overeengekomen. De groepsfitness duurt 60 minuten en staat onder leiding van een
fysiotherapeut. Daarnaast mag men ook gebruikmaken van de vrije training binnen de daarvoor
gestelde openingstijden.
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13. Voordat u start met de fitnesstraining dient u kennis te nemen van het vluchtplan van Salem. De
fysiotherapeut kan u desgewenst de vluchtwegen aanwijzen. Bij onraad of brand dient u Salem
direct te verlaten.
14. Salem verwerkt en bewaart uw persoonlijke gegevens, waaronder de door u verstrekte
informatie over uw gezondheid, conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens
worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het opstellen en aanpassen van uw
trainingsprogramma, persoonlijke begeleiding, toesturen van de nieuwsbrief, debiteurenadministratie en zo nodig voor klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.
15. In geval van klachten vragen wij u zich in eerste instantie te wenden tot uw fitnesscoach.
Daarnaast kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van Salem.
16. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Salem.
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Ridderkerk, 30 maart 2017
L. Bruinsma, Directeur
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