Algemene voorwaarden - Huisreglement
Bewegingscentrum Leeuwarden
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die als lid staat ingeschreven bij
Bewegingscentrum Leeuwarden, evenals een derde die gebruik maakt van de faciliteiten en/of ruimten
van Bewegingscentrum Leeuwarden.
De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor
administratieve doeleinden van Bewegingscentrum Leeuwarden gebruikt.
Persoonlijke gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om op buitenschoenen, slippers of sandalen te sporten.
Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, drugs en andere stimulerende middelen bij
Bewegingscentrum Leeuwarden te sporten. Ook roken is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan etenswaren te nuttigen in de beweegzalen van Bewegingscentrum Leeuwarden.
Bewegingscentrum Leeuwarden is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verduistering of enige
schade, zowel direct als indirect, van of aan goederen van leden of derden, dan wel daaruit
voortvloeiende kosten.
Bewegingscentrum Leeuwarden behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s
e.d. te wijzigen.
Bewegingscentrum Leeuwarden houdt zich het recht voor om in geval van misbruik of onbehoorlijk
gedrag uw de toegang (tijdelijk) te ontzeggen.
Tijdens de zomervakantie geldt een aangepast rooster (o.a. op zaterdag en/of zondag gesloten).
Tijdens de vakanties (kerst- en zomervakantie) geldt een aangepast (groepsles)rooster.
Bewegingscentrum Leeuwarden is gesloten en/of beperkt open op officiële feestdagen (Nieuwjaarsdag,
1e & 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 1e & 2e Pinksterdag) en tussen Kerst en Oud &
Nieuw.

Betaling
•
•
•
•
•
•
•

Er kan alleen contant of per pin vooruit betaald worden.
Er kan alleen per halfjaarlijkse factuur voldaan worden als hiervoor een afspraak gemaakt is in de
vorm van een bedrijfsregeling of ontbijtfitness.
Een automatische incasso kan per maand, per half jaar of per jaar vooruit worden gegeven. De incasso
vind altijd plaats rond de eerste werkdag van de maand.
Het is niet mogelijk om maandelijks contant te betalen, dat is alleen mogelijk per incasso.
Bewegingscentrum Leeuwarden is gerechtigd bij een betalingsachterstand van 2 of meer maanden de
relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De betalingsachterstand
wordt vervolgens overgenomen door een incassobureau.
Na een mislukte incasso kan het openstaande bedrag binnen 14 dagen alsnog worden voldaan. Na
deze termijn wordt per mislukte transactie € 5,- incasso kosten gerekend bovenop het openstaande
bedrag.
Bij 2 of meer maanden contributie achterstand wordt de toegang (tijdelijk) ontzegd, totdat het
openstaande bedrag is voldaan.

Lidmaatschap / Contributies
•
•
•
•
•
•
•
•

Men is lid vanaf het ondertekenen van een inschrijfformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het
lidmaatschap. Schriftelijk opzeggen kan middels een opzegformulier of per email.
Wijzigen van het abonnement, blokkeren of opzeggen is mogelijk d.m.v. het sturen van een brief en/of
email. De wijziging, blokkering of opzegging is pas geldig wanneer een bevestiging ontvangen is.
Opzeggen via telefonisch contact is niet mogelijk, via e-mailbericht is wel mogelijk, maar is pas geldig
wanneer een bevestiging is ontvangen vanuit Bewegingscentrum Leeuwarden.
Men dient bij het beëindigen van het abonnement een opzegtermijn van één volledige
kalendermaand te hanteren. Opzegging dient te geschieden per de laatste dag van de
kalendermaand.
Tussentijds opzeggen bij halfjaarlijkse of jaarlijkse abonnementen is niet mogelijk.
Bewegingscentrum Leeuwarden behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Minimaal 1
maand voor de prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
Restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden is niet mogelijk.
Bij inschrijving wordt gerekend met een deelbetaling. Een formulier met een overzicht van de
deelbetalingen ligt ter inzage bij de front office.

Fitness / Bewegen op Muziek / Spinningruimte
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is niet toegestaan om jassen, sporttassen of andere voorwerpen mee te nemen in de sportzaal.
Gebruik van mobiele telefoon voor smsen, whatsappen, muziek luisteren etc. is toegestaan. Bellen is
niet toegestaan.
Een lidmaatschap afsluiten bij BCL is mogelijk vanaf 15 jaar.
Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek verplicht.
Het dragen van een schoon en fris shirt is verplicht, met voorkeur een shirt met mouwen.
Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer te worden teruggelegd.
Het is niet toegestaan glaswerk mee naar binnen te nemen; gebruik van een kunststof bidon of plastic
flesje is wel toegestaan.
Na gebruik dienen de toestellen schoon achtergelaten te worden.
Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of cursusonderdelen en/of –
activiteiten, is geheel voor eigen risico van het lid.

TGS-sleutel
•
•
•
•
•

Leden zijn verplicht de TGS-sleutel bij zich te hebben en deze te tonen aan personeel van
Bewegingscentrum Leeuwarden wanneer het personeel daarom verzoekt.
Ieder lid dient in te loggen bij de front office.
De TGS-sleutel is uw eigendom en als zodanig niet overdraagbaar. Bij misbruik hiervan wordt het
abonnement stopgezet.
Bij het beëindigen van het abonnement, kan de TGS-sleutel ingeleverd worden, mits in originele en
werkende staat, en ontvangt u € 10,- retour.
In geval van diefstal of verlies van de TGS-sleutel dient u dit z.s.m. te melden bij de receptie. U dient
dan een nieuwe TGS-sleutel aan te schaffen voor € 15,-

Kluisjes
•
•

Bewegingscentrum Leeuwarden beschikt over kluisjes waar leden gebruik van kunnen maken. Deze
zijn gratis (met een euro borg kunt u er gebruik van maken).
U bent gehouden om de kluisjes na gebruik schoon achter te laten.

Veiligheid en hygiëne
•
•
•

De nooddeuren mogen enkel en alleen worden gebruikt in geval van nood.
Bewegingscentrum Leeuwarden is niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade dan
wel letsel van haar leden of derden
Eventuele gebreken aan machines, douches, kleedkamer, sauna’s, etc. moeten direct gemeld worden
bij de balie.

Rechtstoepassing
•
•

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Bewegingscentrum Leeuwarden aangegaan,
is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u de algemene voorwaarden en de huisregels
van Bewegingscentrum Leeuwarden gelezen te hebben en te accepteren.

