
Huishoudelijk reglement 2B-Vitaal

Artikel 1

De contributie van het lidmaatschap dient volledig bij vooruitbetaling te worden voldaan per automatische incasso.

Artikel 2

Artikel 3

De contributie van het lidmaatschap, wordt jaarlijks in mei aangepast met prijsindexcijfer.
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Artikel 8

Bij deelname aan het sporten is gebruik van een handdoek en schone sportschoenen om hygienische redenen verplicht.

De sporter is verplicht om bij toegang zich te registreren door middel van de toegangspas. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan 

anderen worden overgedragen. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de pas dient een nieuwe pas te worden aangeschaft voor 5 euro.

Na afloop van de afgesloten periode, kan de sporter kenbaar maken het contract voort te zetten, middels ondertekening van een nieuwe 

overeenkomst.

Niet gebruik maken van uw lidmaatschap en onze faciliteiten, ontheft u niet van uw betalingsverplichting, tenzij u een schriftelijke ontheffing heeft 

verkregen van 2B-Vitaal. Bij overhandiging van een doktersverklaring wordt het abonnementsgeld pas dan verrekend, wanneer u het sporten weer 

kunt hervatten.

2B-Vitaal kan in de zomerperiode en tijdens officiele feestdagen een aangepast rooster inplannen, dan wel sluiten. Deze niet beschikbare dagen zijn 

reeds verrekend in de tarieven.

De sporter is zich er van bewust dat dat het beoefenen van sport risico's met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die 

tengevolge van de beoefening van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. 2B-Vitaal is ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag dat de 

aansprakelijksheidsverzekering uitkeert.
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Bij een vroegtijdige stopzetting van het lidmaatschap door de client, is 2B-Vitaal derhalve gerechtigd om de bijdrage over de verstreken 

lidmaatschapsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijke afgenomen periode en de daarbij behorende lidmaatschapsbijdrage.

De persoonlijke gegevens van de client zijn strikt vertrouwlijk en worden enkel en alleen voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens 

worden nooit voor commerciele doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Gegeven kortingen vervallen zodra de voorwaarden om die korting te verkrijgen veranderen. 2B-Vitaal behoud het recht om deze voorwaarden te 

wijzigen.

Waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen in daartoe bestemde kluisjes. 2B-Vitaal is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan de 

eigendommen van de client.

Indien de client de instructies door het personeel negeert of overtreedt, is dat een reden om de client de toegang verder te ontzeggen en de 

overeenkomst met onmiddelijke ingang te beeindigen, onverminderd de gehoudenheid van de client om het lidmaatschapsgeld over de gehele 

periode, te voldoen. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.


