
 
 

Algemene voorwaarden Sportcentrum Vlaardingen 
 

Maandcontract 
De maandcontributie wordt automatisch afgeschreven van de door u opgegeven bank-of 

girorekening. De duur van het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd.Na opzegging is er nog  

1 kalendermaand contributie verschuldigd. 

 

 

12 maanden lidmaatschap 

De contributie voor 12 maanden wordt in maandelijkse termijnen afgeschreven van de door u 

opgegeven bank-of girorekening. Het lidmaatschap duurt minimaal 12 maanden en wordt daarna 

stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. De opzegtermijn is 1 kalendermaand. 

 

 

24 maanden lidmaatschap 

De contributie voor 24 maanden wordt in maandelijkse termijnen afgeschreven van de door u 

opgegeven bank-of girorekening. Het lidmaatschap duurt minimaal 24 maanden en wordt daarna 

stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. De opzegtermijn is 1 kalendermaand. 

 

 

Algemeen 

Opzeggen kan via een speciaal formulier (verkrijgbaar bij de receptie van Sportcentrum Vlaardingen) 

of door middel van een aangetekende brief. Opzeggen via e-mail is niet mogelijk. Tevens is het 

mogelijk om het lidmaatschap onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan derden. Deze 

voorwaarden liggen ter inzage bij de receptie. 

 

De contributie dient betaald te worden per automatische incasso voor de eerste van de maand. 

  

Sportcentrum Vlaardingen houdt zich het recht voor om prijzen te wijzigen/indexeren. 

Aan de acties of speciale aanbiedingen kunnen vooraf of achteraf nimmer rechten worden verleend. 

 

Lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk. Het is niet geoorloofd uw pas of bandje aan derden ter 

beschikking te stellen. Bij verlies of diefstal van uw pas of bandje dient u zo snel mogelijk contact op 

te nemen met Sportcentrum Vlaardingen. U dient een nieuw bandje aan te schaffen. Een nieuw bandje 

kost € 10,- Sportcentrum Vlaardingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan 

door misbruik van uw pasje of bandje. 

 

Sportcentrum Vlaardingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan door 

het gebruik van onze kleedkamers, douches en/of faciliteiten. Sportcentrum Vlaardingen aanvaardt 

geen aansprakelijk voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. 

 

Het gebruik van kluisjes is voor eigen risico. Sportcentrum Vlaardingen aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen uit de kluisjes. Na uw training 

dient u uw eigendommen uit het kluisje te verwijderen.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder lid dient zich te houden aan de huisregels. Sportcentrum Vlaardingen houdt zich het recht voor, 

bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregel of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, 

het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling. 

 

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van 

Sportcentrum Vlaardingen. 

 

 

Huisregels Sportcentrum Vlaardingen 
 

Handdoek 

- Het gebruik van een handdoek op de toestellen is verplicht.  

- Indien u niet in het bezit bent van een handdoek, kunt u deze huren bij de receptie. 

 

Lockers 

- U kunt onze lockers gebruiken terwijl u aan het trainen bent. De locker bezet houden terwijl u 

niet aan het sporten bent is niet toegestaan.  

- Waardevolle spullen altijd in een locker opbergen. Sportcentrum Vlaardingen is niet 

verantwoordelijk voor diefstal.  

 

Mobiele telefoon 

- Telefoneren in de fitnesszaal is niet toegestaan. Dit kunt u buiten de fitness doen.  

- Apparaten langdurig bezet houden wegens gebruik van uw telefoon is niet toegestaan.  

 

Gedrag 

- Uw aanwezigheid mag nooit tot overlast zorgen voor onze andere leden en/of medewerkers.  

 

Training/instructie 

- Zonder toestemming van de directie is het niet toegestaan trainingen/instructie te geven aan 

andere leden, in welke vorm of welke sport ook.  

- Voor instructie van toestellen en/of materialen altijd onze instructeurs raadplegen. 

 

Groepslessen 

- U kunt 30 minuten voor aanvang van de groepsles uw kaartje ophalen om uw deelname te 

waarborgen. 

- Kaartjes altijd persoonlijk aan de instructeur overhandigen. 

- De les eerder verlaten doet u altijd in overleg met de instructeur die de les geeft. 

 

De directie van Sportcentrum Vlaardingen kan bij schending van deze huisregels of ander 

onacceptabel gedrag het lidmaatschap per direct beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot 

vermindering van de abonnementskosten of teruggave.    

 


