1 MAAND GRATIS SPORTEN

NODIG 5 VRIENDEN UIT

INSCHRIJFFORMULIER

DIT GEDEELTE IN TE VULLEN DOOR SWITCH180

& ALGEMENE VOORWAARDEN

PROGRAMMA:

Voornaam:

Naam:
Tel:
Email:

M/V

Achternaam:
Adres:
Postcode:

25% KORTING STUDENTEN T/M 21 JAAR

Naam:
Tel:

Woonplaats:

Email:

Land*:
Telefoon:
E-mail:

€5,- Ledenpas
€25,- Inschrijfgeld
Naam:

Noodnummer:
Geboortedatum:
IBAN-nummer:

Startdatum:

___-___-______

Bijzonderheden:

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden
Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn
persoonsgegevens
Plaats:

Tel:
Email:

Naam:
Tel:
Ingeschreven door:

Email:

Datum:
Handtekening:
Naam:
Tel:
Email:

✂

(onder de 18 jaar handtekening van ouder / wettelijk
vertegenwoordiger)

ALGEMENE VOORWAARDEN SWITCH180

Naam lid:

Ingeschreven door:

1. LIDMAATSCHAP

3. OPENINGSTIJDEN

1.1 U sluit een abonnement af voor een periode van één,
zes of twaalf maand(en). (m.u.v. actieperiodes). Het is niet
mogelijk uw abonnement stop te zetten vóór het einde van
deze periode. Uw abonnement wordt na de laatste dag van
uw lidmaatschapsperiode stilzwijgend verlengd. Indien u uw
abonnement op wenst te zeggen, dient u dit ofwel bij de
balie te doen middels een mutatieformulier, of u stuurt ons
een email met uw persoonlijke gegevens en de gewenste
einddatum, met inachtneming van een wettelijk opzegtermijn
van één maand.
1.2 Veranderen van een BASIS naar een TOTAAL
abonnement, of omgekeerd, kan ten alle tijden. Er start dan
een nieuwe lidmaatschapsperiode.
1.3 Indien u niet opzegt, houdt u betalingsplicht.
1.4 Switch180 is gemachtigd het lidmaatschapsgeld
automatisch te incasseren middels de door u opgegeven
doorlopende machtiging SEPA.
1.5 Tijdens ziekte of blessure kan het lidmaatschap tijdelijk
worden verlengd met het aantal weken dat u niet bent
geweest op vertoon van een doktersverklaring. Het betaalde
lidmaatschap wordt nooit gerestitueerd.
1.6 Switch180 heeft het recht haar tarieven jaarlijks volgens
de landelijk geldende indexering te verhogen. Een
prijsverhoging gaat voor u pas in, wanneer uw
lidmaatschapsperiode voorbij is en weer een nieuwe periode
ingaat.
1.7 Indien u uw ledenpas verliest of beschadigt, kunt u bij de
balie een nieuw exemplaar aanvragen. U betaalt dan €5,-.
1.8 Uw lidmaatschap is overdraagbaar in vakantieperiodes.

3.1 Switch180 behoudt zich het recht voor openingstijden te
wijzigen en/of het groepslessenrooster te wijzigen.
3.2 Switch180 hanteert tijdens de feestdagen en in
vakantieperiodes aangepaste openingstijden. Deze zijn terug

2. RISICO / AANSPRAKELIJKHEID
2.1 Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een
programma en/of activiteit van welke aard ook bij Switch180
is geheel voor eigen risico van het lid.
2.2 Switch180 en medewerkers en/of andere hulppersonen
zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade
als gevolg van een ongeval of letsel van het lid en/of derden,
ontstaan op welke wijze dan ook.
2.3 Switch180 en werknemers en/of andere hulppersonen
zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van
eigendommen van het lid en/of derden. Uw waardevolle
spullen kunt u kosteloos opbergen in de daarvoor bestemde
lockers.

te vinden op de website van de club.

4. ALGEMEEN
4.1 Ieder lid is verplicht een handdoek te gebruiken op de
toestellen.
4.2 Gewichten, halters en overige materialen dienen na
gebruik te worden teruggelegd in de daarvoor bestemde
rekken.
4.3 Houd u aan de instructies en aanwijzingen van het
bevoegde personeel.
4.4 In de trainingsruimte draag je binnenschoenen en
schone, correcte en veilige sportkleding. Slippers zijn niet
toegestaan.
4.5 Het is niet toegestaan te bellen in de
(groeps)fitnesszalen.

5. PRIVACY
5.1 Switch180 hecht veel waarde aan uw privacy. U kunt
onze privacy statement vinden op https://
www.switch180club.nl/sporten/algemene-voorwaardenprivacy-policy/ . Daarin staat beschreven hoe wij omgaan
met uw persoonsgegevens.
Eenieder die traint bij Switch180 dient zich te houden
aan de bepalingen in deze reglementen en
voorwaarden. Indien u dit verzuimt, heeft het
bevoegde personeel het recht om u de toegang tot de
club te ontzeggen.

