Algemene voorwaarden
TPC Sports, Laanstraat 4a-6, 3762 KD Soest
Tel : 035 60 18736 e-mail:info@tpcsports.nl
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Deelname aan lessen en gebruik van apparatuur is alleen mogelijk in sportkleding en met schone sportschoenen met lichte
zolen, die enkel voor binnenactiviteiten worden gebruikt. Bij betreding van de zalen met buiten gedragen schoeisel wordt
de toegang ontzegd. Klikschoenen (t.b.v. Spinning) dienen zodanig te worden gedragen dat geen beschadiging aan de
vloeren kan ontstaan. De klikschoenen dienen in geheel schone toestand te worden gedragen. Afwijkingen kunnen
uitsluitsel van de les tengevolge hebben.
Uit hygiënisch oogpunt is het verplicht tijdens de trainingen gebruik te maken van een schone handdoek.
Zónder handdoek géén training. Men dient tevens zorg te dragen voor schone en frisse kleding.
Men dient zich ten allen tijde te houden aan de aanwijzing van het personeel.
TPC Sports kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk letsel en/of geestelijk letsel en/of de hieruit
voorkomende financiële gevolgen.
TPC Sports kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade of zoek raken van kleding en/of andere
persoonlijke eigendommen (zoals o.a. autosleutels, portemonnees, etc. ). In elke zaal zullen voldoende (open)
opbergvakjes aanwezig zijn om sleutels en dergelijke in te leggen gedurende de les.
(Sport)tassen dienen in de kleedkamers te blijven.
Betalingen : Lidmaatschap per automatische incasso. Lesgelden bij voorkeur door eenmalige incasso. Per PIN of contant
is ook mogelijk.
Leden kunnen hun lidmaatschap enkel schriftelijk beëindigen, voorzien van een geldige handtekening. (Opzeggen per
e-mail, fax of mondeling aan de balie is niet mogelijk).
Indien een lid om disciplinaire redenen uit een les wordt gezet of van een les wordt gehaald, heeft deze hierdoor geen
recht op restitutie van eerder gedane betalingen mbt het lidmaatschap of lesgelden.
Lesuren die vervallen wegens zon-, feest- of vakantiedagen,dan wel ziekte of door TPC Sports aangekondigde ‘gesloten’
dagen, kunnen later worden gevolgd, mits het lidmaatschap nog geldig is. In principe is TPC Sports gedurende de
Zomervakantie 2 achtereenvolgende weken gesloten. Deze ‘zomersluiting’ zal minimaal 6 weken van te voren worden
aangegeven.
TPC Sports behoudt het recht om het lesrooster te wijzigen en/of openingstijden aan te passen.
Aan lesroosters en/of openingstijden kunnen door de leden geen rechten worden ontleend.
Na overschrijding van de leeftijdsgrens wordt het jeugdtarief omgezet naar het volwassenen tarief. Correspondentie
hierover is niet mogelijk.
Reclamaties inzake betalingen dienen binnen 14 dagen na betalings-/valuta-datum schriftelijk te worden gemeld.
Restitutie van lidmaatschapsgeld en/of ingekochte lessen is daarna niet meer mogelijk.
TPC Sports mag, naar eigen inzicht, leden weigeren en/of royeren. Dit kan o.a. zijn door misplaatst gedrag, baldadigheid,
vernieling of andere omstandigheden.
TPC Sports houdt zich het recht voor om leden, die niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, van trainingen
uit te sluiten.
Leden die zich aanmelden voor een proefperiode van 1 maand dienen hun lessen op afspraak vast te leggen.
Bij minder dan 5 leden per les bestaat de mogelijkheid dat de les komt te vervallen. Hierover kan niet worden
gecorrespondeerd.
Lidmaatschap en ingekochte lessen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Ingekochte lessen blijven ten allen tijde geldig, mits het lidmaatschap doorlopend wordt voldaan.
Indien zich tussen 2 lidmaatschapsperiodes een interruptie bevindt van meer dan 3 weken zal er wederom inschrijfgeld
dienen te worden voldaan. Het lidmaatschap zal ten allen tijde tevens met terugwerkende kracht worden verlengd, en
wel zodanig dat aansluiting vindt aan de voorafgaande lidmaatschapsperiode, indien men nog gebruik wilt maken van de
eventueel nog niet gebruikte ingekochte lessen.
Kosten voor het lidmaatschap en de lessen kunnen tussentijds worden verhoogd. Deze verhoging zal ingaan bij verlenging
van het lidmaatschap en/of inkoop van nieuwe lessen.
Bij zwangerschap of ernstige blessure (beide onder doktersverklaring) en stage/ uitzending (onder verklaring van
onderwijsinstelling dan wel werkgever) kan het lidmaatschap tot een maximum van 6 maanden kosteloos worden
verlengd. Daarna vervallen het lidmaatschap en de ingekochte lessen automatisch.
Indien binnen TPC Sports van kinderopvang sprake zal zijn, zal de verantwoordelijkheid over het kind ten allen tijde
liggen bij het sportende lid, die het/de betreffende kind/kinderen bij de kinderopvang afgeven.
TPC Sports zal niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk letsel, in de ruimste zin des woords, voortvloeiend uit
deze kinderopvang.
Bij níet of te laat afbellen van de les zal de les worden afgeboekt. Afmelding dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
les te geschieden.
Afmelding kan mondeling of telefonisch geschieden (eventueel inspreken in het antwoordapparaat van TPC Sports).
Men wordt verzocht 5 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Is men vóór aanvang van de les niet
aanwezig in de zaal, kan dit uitsluiting van de les betekenen, met het gevolg dat deze les zal worden afgeschreven.
Bodyshake/XCO lessen duren 45-50 minuten. Overige lessen duren 55 minuten.
Door ondertekening van deze algemene voorwaarden, gaat ondergetekende akkoord voor betaling van het lidmaatschap
per automatische incasso.
Voor akkoord :_________________________________
(handtekening)
100423RG

Datum : __________________________

