
                                                        

 

Algemene Voorwaarden 

Lidmaatschap: 

 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en onherroepelijk. 

 De minimumleeftijd voor een lidmaatschap is 16 jaar. Onder 16 jaar is mogelijk in overleg met ouder/voogd. 

 een lidmaatschap van elke abonnementsvorm kan op ieder moment ingaan en eindigt altijd op de 1
e
 van de 

maand. 

 Bij een jaarcontract dient de opzegging uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de contractuele 
einddatum plaats te vinden 

 Bij een maandcontract geldt een looptijd voor onbepaalde tijd. Bij opzegging wordt een opzegtermijn van één 
kalendermaand in acht genomen. 

 Na kennisgeving op de club met betrekking tot de afloop van een jaarcontract dient men opnieuw een keuze 
te maken uit één van de beschikbare abonnementsvormen van Syl's Sport Studio en een nieuw abonnement 
af te sluiten. Zolang er geen schriftelijke opzegging is gedaan wordt het lidmaatschap bij een jaarcontract 
automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. Er geldt vanaf dat moment een opzegtermijn van een maand. 

 Syl's Sport Studio behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap te beëindigen indien het lid geen keuze 
maakt uit de beschikbare abonnementen 

 Een lidmaatschap kan binnen de eerste 28 dagen beëindigd worden indien u vindt dat het niet overeenkomst 
met uw verwachting. Daartoe dient u wel minimaal 5x een geregistreerd bezoek te hebben gebracht aan 
Syl's Sport Studio.  Er vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld en de contributie over de eerste 
periode. 

 

Inschrijving: 

 Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- 

 Na inschrijving ontvangt u een kopie van de overeenkomst en de lidmaatschapspas. 
 

Lidmaatschapspas: 

 De lidmaatschapspas heeft u in bruikleen en blijft eigendom van Syl's Sport Studio. Indien u de pas kwijtraakt 
of beschadigt wordt bij het aanmaken van een nieuwe pas € 10,- in rekening gebracht. De oude pas wordt 
dan definitief geblokkeerd. 

 Indien de pas niet wordt geretourneerd na beëindiging van het abonnement, wordt € 10,- in rekening 
gebracht.  

 Toegang tot Syl's Sport Studio wordt uitsluitend verleend op vertoon van een geldig lidmaatschapspas.  
 

Automatische incasso: 

 Betaling van lidmaatschappen vindt, vooraf, plaats via automatische incasso. Geconsumeerde dranken 
dienen direct contant afgerekend te worden. Het is ook mogelijk om een tegoed op uw kaart te storten. 

 Het lid zorgt ervoor dat maandelijkse automatische incasso kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, of 
indien sprake is van een storno, wordt € 5,- administratiekosten per extra incasso (per betalingspost) in 
rekening gebracht. 

 Bij het niet voldoen van de contributie staat het de declarant vrij om derden te belasten met het nemen van 
incasso maatregelen. Alle met de incasso maatregelen van de contributie gemoeide kosten (met inbegrip van 
de buitenrechtelijke incassokosten) komen ten laste van debiteur.  

 Restitutie van de contributie is niet mogelijk. Jaarlijks kan het bedrag van de contributie, zonder persoonlijke 
berichtgeving vooraf, aangepast worden. 

 

Reglement, huis- en orderegels: 

 Houd je aan de instructies van de directie, instructeurs en receptiepersoneel. 

 Kom op tijd voor deelname aan groepslessen. Vijf minuten te laat betekent dat je de warming-up hebt gemist. 
Ter voorkoming van blessures kan je de les dan niet meer volgen. 

 Gebruik van een handdoek tijdens trainen is verplicht. 

 Het dragen van schone schoenen (zolen) is verplicht. Buitenschoenen zijn niet toegestaan in de trainings-
ruimten. Fietsschoenen (met spd cleats) dienen in de fietszaal aangetrokken te worden. 

 Wees medesporters niet tot overlast.    

 Gebruik van kauwgom tijdens het trainen is niet toegestaan. (en is zelfs gevaarlijk) 

 Het is niet toegestaan tassen, jassen e.d. mee te nemen in de trainingsruimten. Neem alleen een bidon en 
handdoek mee in de trainingsruimten van het centrum. 

 Gebruik van mobiele telefoons in de trainingsruimten is niet toegestaan.  

 De directie van Syl's Sport Studio behoudt zich het recht voor om eenieder eenzijdig en zonder opgaaf van 
reden de toegang tot het centrum te ontzeggen. 

 

Informatie: 

 Actuele informatie wordt bekend gemaakt op de internetpagina: www.sylsportstudio.nl en op de 
informatieborden in het centrum. 
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 Syl's Sport Studio behoudt het recht om 1x per jaar haar tarieven te verhogen. Indien van toepassing zal de 
verandering 1 maand van tevoren bekend gemaakt worden in het sportcentrum en/of op de website. 

 

 
 
 
 
Tussentijdse stopzetting lidmaatschap: 

 In geval van zwangerschap kan, na melding en met verklaring van verloskundige, het lidmaatschap voor 
maximaal 6 maanden worden doorgeschoven.  

 In geval van een ernstige blessure of langdurige ziekte kan, enkel na melding en met verklaring van arts 
waarin sporten ontraden wordt (zonder terugwerkende kracht), het lidmaatschap voor maximaal 3 maanden 
worden doorgeschoven. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd in de periode van afwezigheid wordt er 
maximaal 1 maand verrekend. 

 Afwezigheid i.v.m. werk, studie, vakantie en stage geeft geen recht op tussentijdse stopzetting. 
 
Aansprakelijkheid: 

 Syl's Sport Studio is niet aansprakelijk voor ongevallen of gezondheidsklachten bij leden. Trainen bij Syl's 
Sport Studio geschiedt op eigen risico. Een lid verklaart zich fit voor het volgen van lessen/trainingen. 

 Syl's Sport Studio is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen. Waardevolle 
spullen kunnen worden afgegeven bij de receptie. 

 Een lid is verantwoordelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade aan eigendommen van Syl's Sport 
Studio Training & Lifestyle. 

 

 

Opzegging: 

 Het opzegtermijn voor lidmaatschappen bedraagt 1 volle kalendermaand en gaat in na de overeen gekomen 
(minimale) contractsperiode. 

 Opzegging van lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, via een geschreven/getypte brief voorzien van uw 
eigen handtekening.  

 Na verwerking van de opzegging ontvangt u een schriftelijke bevestiging per post.   
 


