
 

 

 

 

 

 

 
 

AANVULLENDE BETALINGSVOORWAARDEN EN REGLEMENT 
Abonnementen/cursussen 

  
 

Cursus 

FysioExperts biedt diverse cursussen aan. Bij een cursus wordt er eenmalig een bedrag geïncasseerd. U geeft 

de SGZ toestemming tot een eenmalige incasso via het daartoe bestemde formulier.   

 

Abonnement 

FysioExperts biedt verschillende abonnementen aan. Bij een abonnement zal er periodiek een bedrag 

geïncasseerd worden rond de 15
e
 van elke maand. U geeft de SGZ toestemming tot een periodieke incasso via 

het daartoe bestemde formulier.   

 

Reglement: 

1. De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadigingen in en rond het Medisch 

Trainingscentrum (MTC) en het Gezondheidscentrum. 

2. Het MTC en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel 

of ongemak; u traint onder begeleiding maar altijd op eigen verantwoording. 

3. Iedereen die het MTC bezoekt, onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen 

van het reglement. 

4. De directie behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. 

5. In het MTC is het dragen van schone sportkleding en schone (binnen-) sportschoenen verplicht.  

6. Omwille van uw eigen en andermans hygiëne is het verplicht altijd een handdoek te gebruiken op de 

apparatuur en op de matjes. 

7. Mobiele telefoons mogen tijdens de training of lessen, behoudens noodgevallen, niet worden 

gebruikt. 

8. De leiding behoudt zich het recht voor dat een ieder die de normale voortgang van activiteiten 

belemmert,  tijdelijk of voorgoed uit de MTC groep  te verwijderen.  

9. Ook indien de betalingstermijn nog niet is verstreken vindt restitutie van lesgeld niet plaats. 

 

Lidmaatschap: 

1. Het lidmaatschap is een abonnement wat persoonsgebonden is en niet overdraagbaar. Het 

lidmaatschap wordt voor minimaal drie maanden aangegaan en daarna voor onbepaalde tijd. 

Verlenging vindt telkens plaats met één trainingsmaand per de eerste van elke maand. 

2. De kosten van het abonnement worden maandelijks via automatisch incasso voldaan. Het is niet 

mogelijk contant of met een (betaal/credit)kaart te betalen. U dient zorg te dragen voor 

probleemloze betaling. Wanneer de contributie niet of niet tijdig is voldaan, zijn wij genoodzaakt de 

algemene betalingsvoorwaarden van de Stichting Gezondheidscentra Zoetermeer toe te passen. 

3. Het lidmaatschap dient te allen tijde schriftelijk  opgezegd te worden. Indien u niet opzegt blijft u 

betalingsplichtig, ook als u geen gebruik maakt van onze faciliteiten. 

4. Wanneer u wilt stoppen met de trainingen dient u dit persoonlijk kenbaar te maken bij de 

begeleidend therapeut. Tevens dient een opzegging  te allen tijde schriftelijk te gebeuren door 

invulling van het formulier ‘opzegformulier MTC’. U heeft een opzegtermijn van één trainingsmaand. 

Eén trainingsmaand loopt van de 1
ste

 van de maand en eindigt op de 30/31
ste

 van diezelfde 

maand
1
. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail. 

 

                                                                                 
1
 Voorbeeld: U geeft 12 maart  aan het abonnement te willen stoppen. De trainingsmaand loopt tot het einde van de maand. 

Uw  opzegmaand is de maand  april. U bent betalingsplichtig tot 30 april en kan tot die tijd aan de training deel blijven nemen. 



 

 

 

 

 

 

 
 

AANVULLENDE BETALINGSVOORWAARDEN EN REGLEMENT 
Abonnementen/cursussen 

  
 

5. Een abonnement kan één keer per kalenderjaar tijdelijk gestopt worden voor maximaal twee 

achtereenvolgende maanden wanneer hier een geldende medische reden voor is. U dient dit 

verzoek tot opschorting persoonlijk kenbaar te maken bij de begeleidend therapeut. Daarnaast vult 

u het daartoe bestemde formulier in met de reden van de opschorting en levert dit in bij de 

begeleidend therapeut.  

Het tijdelijk opschorten van het abonnement gaat in op de eerste dag van de volgende 

kalendermaand
2
. U krijgt hiervan een bevestiging per email. 

6. Bij het ontstaan van een blessure treedt u in overleg met de begeleidend therapeut of het 

noodzakelijk is de training tijdelijk stop te zetten. Gemiste trainingen en lessen kunnen zo mogelijk 

later worden ingehaald. Restitutie van lesgeld vindt niet plaats. 

7. Eén gemiste training per maand kunt u inhalen mits u zich 24 uur van te voren heeft afgemeld en 

als er in een andere groep voldoende mogelijkheden zijn.  

 

 

□ Ik heb de aanvullende betalingsvoorwaarden voor abonnementen/cursussen gelezen en ik ga akkoord. 

 

Datum:        .............................................................................................................……………………………………….. 

  

Naam:  ..................................................................................................................……………………………………… 

 

Handtekening: 

                              ...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

* Lever dit formulier in bij de begeleidend therapeut voor start van uw  

 

 

 

 

                                                                                 
2
 Voorbeeld: op 12 maart heeft u uw enkel ernstig verzwikt en geeft aan 2 maanden niet te kunnen sporten. Het abonnement 

zal worden opgeschort voor de maanden april en mei. Vanaf 1 juni kunt u weer gebruik maken van onze faciliteiten. 


