ALGEMENE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP SLIDEFIT

De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met iedere inschrijving van SlideFit
Deze voorwaarden dienen goed doorgelezen te worden. Voor vragen kan er contact opgenomen
worden met slidefit.nl of via 045-5319521.
1. Algemene regels
o Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten,
activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van SlideFit.
SlideFit is een eenmanszaak en het kantooradres is gevestigd op Groenstraat 35
6374JK te Landgraaf en ingeschreven in het handelsregister onder nummer
14113668. De activiteiten van SlideFit bestaan uit het verzorgen van groepslessen
met het doel “plezierig bewegen” ter bevordering van welbevinden. De lessen
vinden plaats op meerdere locaties in Landgraaf.
o De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder
nummer: 14113668
o SlideFit heeft het recht om zonder opgaaf van reden personen de toegang tot de dansschool te
weigeren en/of lidmaatschap te beëindigen.
o Bezoekers (leerlingen, ouders, voogd etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de
dansschool te houden aan de huisregels van SlideFit en/of de regels van de beheerder/eigenaar
van de locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de daartoe
bevoegde persoon op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering
worden overgegaan.
2. Inschrijving
o Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in als het inschrijfformulier/contract wordt
ondertekend.
o Elke nieuwkomer heeft recht op een gratis proefles.
o De leerling/ouder/voogd dient op de hoogte te zijn van het lesaanbod, lesdag(en), lestijd(en) en
datum van aanvang en contributie.
o Na invulling en ondertekening van het inschrijfformulier en het voldoen van de betalingsregeling
wordt de desbetreffende persoon ingeschreven als leerling bij SlideFit
o Na invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft leerling/ouder/voogd aan
kennis te hebben van en akkoord te aan met de Algemene Voorwaarden opgesteld voor Slidefit
o Minderjarigen mogen zich niet zonder toestemming van ouder/voogd inschrijven bij SlideFit.
o De inschrijving is strikt persoonlijk en de gegevens zijn niet overdraagbaar en zullen niet voor
andere doeleinden gebruikt worden.
o Inschrijven gebeurt schriftelijk via het inschrijfformulier.
3. Betaling en contributie
o Betaling van het contributiegeld (via automatisch incasso) en het eenmalige inschrijfgeld van
€12,50 zal door SlideFit rond de 1e van de maand worden afgeschreven.
o De kosten van het contributiegeld kunnen worden bekeken op Slidefit.nl
o In geval van nalatigheid van betaling van het lesgeld, is SlideFit bevoegd de leerling van verdere
lessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de dansschool te ontzeggen.
o SlideFit heeft het recht om tarieven te wijzigen. De leden worden hier 1 maand van tevoren van
op de hoogte gesteld.

4. Risico en aansprakelijkheid
o Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u SlideFit voor iedere
aansprakelijkheid voor diefstal, schade of verlies welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn
of haar aanwezigheid in de dansschool ten gevolge van uw handelen of nalaten.
o SlideFit is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessure en/of letsels die tijdens, voor en na
de lessen en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.
o SlideFit gaat ervan uit dat u de bewegingsactiviteit die u bij SlideFit krijgt aangeboden met uw
huisarts heeft besproken.
o Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond
van wettelijke aansprakelijkheid.
5. Lidmaatschap
o Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd en gaat in op het moment dat het contract is
ondertekend.
6. Beëindiging lidmaatschap
o Beëindiging van een lidmaatschap dient telefonisch of schriftelijk te gebeuren via mail
(info@slidefit.nl) met vermelding van naam en geboortedatum van de leerling. Bij minderjarige
leerlingen moeten opzegging door een ouder/voogd ingediend worden.
o Opzegtermijn is één maand.
7. Verzuim
o Bij verzuim van lessen wordt voor de betreffende leerling het normale tarief in rekening gebracht.
o Bij verzuim is restitutie van betaling niet mogelijk.
o Bij langdurige ziekte, een ongeval of andere (onvoorziene) omstandigheden dient dit z.s.m.
telefonisch of schriftelijk aan de directie worden vermeld.
8. Geldigheid recht
o Op iedere overeenkomst met SlideFit is Nederlands recht van toepassing.

