
Algemene voorwaarden en huisregels BouwSports  
  

1. Bij inschrijving bent u lid voor het ingeschreven abonnement van BouwSports. Bij het 

maandabonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand ingaande per 1e van de maand. Opzegging 

dienst schriftelijk te worden bevestigd middels het opzegformulier. Bij overige abonnementen loopt 

het contract af na afloop van de in het abonnement gekozen termijn  
  

2. Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te geschieden door middel van invulling van het 

opzegformulier  
  

3. De contributie dient per automatische incasso betaald te worden en wordt aan het begin van de 

maand van uw rekening afgeschreven  
  

4. De 10-rittenkaarten zijn een half jaar geldig en dienen contant of per pin voldaan te worden  
  

5. De tarieven gelden zoals die gepubliceerd zijn door BouwSports. Tarieven kunnen eenzijdig aangepast 

afhankelijk van o.a. kostprijsfactoren. Bent u het niet eens met de gewijzigde contributie dan geldt de 

normale opzegtermijn en procedure.  
  

6. Bij binnenkomst dient u zich te melden aan de balie of bij een aanwezige medewerker. Deze scant 

d.m.v. uw pasje de persoonsgegevens.   
  

7. Mutaties zijn alleen mogelijk bij een maandlidmaatschap, hierbij dient u een MUTATIEFORMULIER in 

te vullen. Alle mutaties gaan in per eerste van de volgende maand.  
  

8. Mutaties bij een jaarabonnement of een 18-maandenabonnement kunnen slechts na afloop van de 

desbetreffende maanden ingaan.  
  

9. Het gebruik van eigen consumpties is niet toegestaan, tenzij het gaat om een gevulde bidon. Kopjes 
en glazen uit de kantine mogen niet worden meegenomen naar andere ruimten.  
  

10. U dient te alle tijde schone sportschonen in de zalen te gebruiken. Daarnaast is het gebruik van een 

handdoek verplicht.  
  

11. Nadat u gebruik heeft gemaakt van materialen (dumbells, matten, etc.) dient u deze terug te leggen 

op de daarvoor bestemde plaats.  
  

12. Bij inschrijving gaat u akkoord met de door of namens de directie gegeven instructies en reglementen. 

Indien u deze instructies/reglementen overtreedt behoudt BouwSports zich het recht uw 

overeenkomst met onmiddellijke ingang ge beëindigen. Eventueel door u verschuldigd lesgeld dient 

nog voldaan te worden. Restitutie is niet van toepassing.  
  

13. BouwSports kan niet aansprakelijk worden gesteld door letsel. Vrij fitness vanaf 15 jaar.  
  

14. BouwSports kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoek raken en/of beschadigen van kleding of 

persoonlijke voorwerpen. Wij adviseren u uw waardevolle bezittingen thuis te laten.  
  

15. Bij inschrijving en deelname van minimaal 5 personen zullen de lessen van start gaan.  
  

16. Er vindt geen restitutie plaats bij voortijdig stoppen van een 12-maandlidmaatschap of een 18-

maandenlidmaatschap.  
  

17. Alle door BouwSports uitgegeven pasjes zijn persoonsgebonden en niet uitwisselbaar.  
  

18. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor 

administratieve doeleinden van BouwSports gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële 

doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.   


