Algemene voorwaarden betreffende medische training
Training:
De training wordt gegeven in sessies van 60 minuten onder begeleiding van één van onze fysiotherapeuten.
Huisregels:
U bent bekend met de geldende huisregels en gaat hiermee akkoord
Afmelden:
In verband met de gereserveerde tijd ontvangen wij uw afmelding voor de training uiterlijk voor 9 uur ’s
ochtends via telefoonnummer 0592-354151 of via mail info@fysiovanderknaappostmus.nl
Feestdagen:
Op de nationale feestdagen wordt geen training gegeven. In overleg kan er bij beschikbaarheid worden ingehaald
Vakantie:
In de zomerperiode kunnen groepen worden samengevoegd.
Inhalen van lessen:
U kunt in overleg met uw fysiotherapeut gemiste trainingen inhalen binnen 2 maanden op een eventuele
beschikbare tijd. Hierna vervallen uw inhaallessen
Inschrijving:
De inschrijving is bindend voor minimaal 1 kwartaal en hierna per maand.
Opzegging:
Opzeggingen 1 maand van te voren maand te geschieden. Anders zijn wij genoodzaakt de volgende maand
alsnog in rekening te brengen,
Aansprakelijkheid:
De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, diefstal van eigendommen en/of
goederen of ongevallen in en om het centrum/praktijk.
De training geschiedt op eigen risico. De praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel
ontstaan tijdens de training.
Tarieven Medische training:
Het lidmaatschap dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Het tijdelijk stopzetten van uw lidmaatschap is, alleen per vier weken mogelijk en moet één maand van te voren
worden gedaan. Stopzetten langer dan 2 maand wordt gezien als een opzegging. Bij het opnieuw aanmelden bent
u wederom inschrijfkosten verschuldigd
Intake: (indien gewenst, éénmalig)
Inschrijfkosten (eenmalig)
Borstbandje (indien gewenst voor hartslagregistratie)

€ 35,00
€ 5,00
€ 5,00

(éénmalig)
(éénmalig)
(éénmalig)

Training: 1 keer per week
Per maand automatische incasso

€ 35,00

(per maand)

Training: 2 keer per week
Per maand automatische incasso

€ 50,00

(per maand)

10 rittenkaart:
Eenmalig begin van de periode
€ 50,00
(eenmalig)
Deze kaart kan eenmalig worden afgenomen en is 3 maanden geldig.
De kosten van een intake voor aanvang start training (indien van toepassing) en inschrijfkosten komen hier
eenmalig bij.
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Huisregels:


Tijdens de training is het gebruiken van een handdoek verplicht.



Graag de fitness- en cardioapparaten na gebruik schoonmaken. Gebruikt u hiervoor de papieren tissues
en desinfectiemiddel.



In de zaal is het dragen van sportschoenen die uitsluitend binnen zijn gedragen verplicht



Draag schone, correcte en veilige sportkleding



Losse onderdelen (gewichten, dumbells etc.) legt u na gebruik terug op hun plaats.

Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid.
Als u voor de eerste keer gebruik maakt van onze apparatuur, dan adviseren wij u dwingend de assistentie van
één van onze medewerkers te vragen voordat u aan de slag gaat.
Wanneer U bij deelneemt aan Medische Training bij Fysio van der Knaap en Postmus gaat u akkoord met deze
huisregels, zo ook opgenomen in onze algemene voorwaarden.

Voor verdere inlichtingen
T:
0592-354151
@:
info@fysiovanderknaappostmus.nl

Fysiotherapie van der Knaap en Postmus

