Algemene Voorwaarden
1. Abonnementsvormen
Deelname aan de Small Group training TFM sessies & Bootcamps kan met een abonnement of een rittenkaart. Personal
Training, Losse cursussen & Workshops bieden wij op aanvraag.
Afhankelijk van het gekozen abonnement kunt u 1, 2 of 3x per week deelnemen aan een training. Ritten van rittenkaarten
kunnen zo vaak per week benut worden als gewenst is.
Betaling van een rittenkaart geschiedt ineens, betaling van een abonnement geschiedt per 1e week van de kalendermaand
via een betalingsverzoek of automatische overschrijving welke u zelf instelt via uw eigen bank.

2. Lidmaatschap en Geldigheid
Een rittenkaart heeft bij aanschaf een geldigheid van 3 maanden. Na deze periode kunt u geen aanspraak meer maken op
eventuele nog open staande ritten, tenzij er sprake is van ziekte, ernstige blessure etc.
Een abonnement heeft bij aanschaf een geldigheid van 1jaar, en wordt per maand betaald. Na deze periode wordt er
maandelijks stilzwijgend verlengd. Indien u het abonnement hierna wilt opzeggen dient dit vóór de start van een nieuwe
maand te gebeuren.
Bij een ernstige blessure, langdurende ziekte, zwangerschap of overige overmacht situaties kan in alle redelijkheid in
onderling overleg besloten worden het abonnement of nog open staande ritten te bevriezen.
Een abonnement mag ook tussendoor worden geannuleerd, echter dient dit wel minimaal 2 weken vóór aanvang van een
nieuwe maand te gebeuren.

3. Afspraken inplannen/afzeggen
Een afspraak inplannen of afzeggen kan via de website: vfitheerlen.nl/nu-boeken
Voor de TFM trainingen geldt een limiet van 6 deelnemers per sessie. Voor de Bootcamps geldt er geen limiet.

4. Risico’s en aansprakelijkheid
Het volgen van de sport-activiteiten is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer draagt zelf de
verantwoordelijkheid om zich door een dokter gezond te laten verklaren om te kunnen sporten, en om tijdens het sporten
rekening te houden met eigen grenzen/blessures/beperkingen, en deze ook altijd aan te geven bij de instructeur.
Vfit Heerlen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training of het verblijf in het
pand en/of voor verlies, beschadiging of diefstal van kleding of andere bezittingen.

Overige Informatie
Parkeren kan op het terrein van Superstudios, er is gelegenheid tot omkleden en douchen in het pand naast de toiletten.
Voor de lessen is het handig om je sportkleding, een handdoek en een flesje water mee te nemen.

