Algemene voorwaarden
Artikel 1 Abonnementsvorm (Onbeperkt Zaalles Member)
1.1 De overeengekomen abonnementsvorm staat op de voorzijde van het
inschrijfformulier vermeld.
1.2 In de kosten van het onbeperkt zaalles abonnement is het volgende inbegrepen:
je mag onbeperkt deelnemen aan alle sport-, outdoor-, of zaallessen, je mag
gratis meedoen aan de door Studio 7 georganiseerde evenementen en mag
tevens een gratis kopje koffie of thee voor of na de les.
1.3 Het deelnemen aan de zaallessen is strikt persoonlijk en derhalve niet
overdraagbaar.
Artikel 2 Duur en beëindiging van het abonnement
2.1 Het abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, met een minimale
abonnementsduur van 6 (zes) maanden, zoals vermeld en overeengekomen op
de voorzijde van het inschrijfformulier.
2.2 Het abonnement kan gedurende de minimale abonnementsduur niet worden
beëindigd.
2.3 De opzegtermijn bedraagt 1 volle kalendermaand, waarbij een eventuele
achterstand in contributie niet wordt meegerekend. Opzegging dient te
geschieden voor de 1e dag van een kalendermaand door middel van een
aangetekend schrijven of door een ondertekend schrijven afgegeven bij de
receptie.
2.4 Bij opzegging zal de verschuldigde contributie voor de opzegtermijn van 1 volle
kalendermaand en de eventuele achterstand in contributie in een keer
contant moeten worden voldaan bij de receptie, danwel door Studio 7 worden
geïnd door middel van automatische incasso.
2.5 Opzeggingen worden te allen tijde per e-mail bevestigd door Studio 7. De
machtiging die u heeft verstrekt voor het automatisch incasseren van de
abonnementskosten, zal deze nadat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft
voldaan, door ons worden ingetrokken.
2.6 Indien opzegging niet conform artikel 2.3 plaatsvindt, zal het abonnement
automatisch voor onbepaalde tijd worden verlengd.
2.7 Tot de einddatum van het abonnement kunt u gebruik blijven maken van de
faciliteiten, waarbij de eventuele resterende "trainingstegoeden" voor de
einddatum van het abonnement moeten zijn ingehaald. Vooraf betaalde
contributiegelden en resterende "trainingstegoeden", die betrekking hebben op
de periode na de overeengekomen datum van opzegging, worden niet
gerestitueerd.
Artikel 3 Wijzigingen van abonnementsvorm (Onbeperkt Zaalles Member)
3.1 De abonnementsvorm kan gedurende de minimale abonnementsduur van 6
(zes) maanden niet worden gewijzigd, alleen met uitzondering bij het overstappen
van het 1 Zaalles abonnement naar het Onbeperkt Zaalles abonnement.
3.2 Na de minimale abonnementsduur kan de abonnementsvorm op verzoek van de
klant worden gewijzigd, mits daarbij een overgangstermijn van een volle
kalendermaand in acht wordt genomen.
3.3 Een eventuele achterstand in contributiebetaling dient voor de datum van
wijziging te zijn voldaan en eventuele "trainingstegoeden" dienen te zijn
ingehaald; na deze datum komen de resterende tegoeden te vervallen.
3.4 Studio 7 behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan
te passen.
Artikel 4 Tijdelijk stopzetten van het abonnement
4.1 Bij zwangerschap, dient u bij de receptie een schriftelijke bevestiging in te
leveren, voorzien van een medische verklaring. Na goedkeuring door de directie
van Studio 7 zal uw abonnement tijdelijk worden stopgezet met een maximum
van 1 vol jaar.
4.2 Bij een ernstig ziektebeeld en/of een langdurige blessure, mits schriftelijk
ingediend bij de receptie en tevens voorzien van een medische verklaring, kan
na goedkeuring door de directie van Studio 7 het lidmaatschap maximaal 2
maanden worden stopgezet.
4.3 De minimale abonnementsduur wordt automatisch met die periode verlengd,
gelijk aan de duur van de stopzetting.
4.4 De automatische incasso wordt tijdens de periode van stopzetting de
betalingsverplichting opgeschort. De betalingsverplichting voor de
overeengekomen minimale abonnementsduur blijft echter ongewijzigd.
4.5 Afspraken over een stopzetting van het abonnement worden te allen tijden door
de directie van Studio 7 per e-mail bevestigd.
4.6 Bij herstel dient u bij de receptie te melden de stopzetting op te heffen.
Artikel 5 Betaling van de abonnementskosten
5.1 Bij automatische incasso verstrekt u ons door ondertekening van de voorzijde
van dit formulier, een machtiging voor het incasseren van de (maandelijkse)
abonnementskosten en/of een eenmalige afschrijving van het inschrijfgeld.
5.2 Als de betaling plaatsvindt door middel van automatische incasso, zal deze
op de eerste van iedere kalendermaand worden uitgevoerd, tenzij anders met u
is overeengekomen. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een
toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Indien wij, om welke reden dan
ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht
voor om u storno- c.q. administratiekosten, per keer € 0,50, in rekening te
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brengen.
Bij een contante betaling dient de gehele abonnementsperiode van 6 maanden,
in termijnen van 3 maanden vooruit te worden betaald. Indien opzegging niet
plaatsvindt conform artikel 2.3, wordt het abonnement automatisch verlengd voor
onbepaalde tijd. Het verschuldigde bedrag voor de nieuwe
abonnementsperiode dient voor het begin van de nieuwe periode volledig te zijn
voldaan. Hiervoor ontvangt u van ons tijdig per e-mail een kennisgeving.
De kosten voor de abonnementsperiode dienen ook te worden betaald indien de
klant, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij
Studio 7 de klant van zijn/haar betalingsverplichting heeft ontheven door middel
van een afgegeven schriftelijke verklaring.
Tijdens vakanties en feestdagen dienen de kosten voor de abonnementsperiode
te worden doorbetaald.
Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om
u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is
voldaan.
Indien wij genoodzaakt zijn om de vordering ter incasso uit handen te geven,
zullen de gerechtelijke kosten, de buitengerechtelijke kosten, alsmede de
wettelijke rente, met een minimum van € 29,50 op u worden verhaald. Het
abonnement zal op grond hiervan door ons worden beëindigd.
Bij beëindiging van het lidmaatschap zal in alle omstandigheden geen restitutie
van de abonnementsgelden plaatsvinden.
Jaarlijks zal per 1 januari een percentuele abonnementsverhoging plaatsvinden.

Artikel 6 Openingstijden en vakantieperiodes
De openingstijden van het sportcentrum worden vastgesteld door Studio 7.
Indien deze wijzigen, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door
middel van publicatie in het sportcentrum. Tijdens officiële feestdagen en
eventuele nader te bepalen dagen zal ons centrum gesloten zijn, zonder dat dit
zal leiden tot vermindering of restitutie van de abonnementskosten. In de door
ons gehanteerde schoolvakanties zijn er geen groepszaallessen. Er bestaat
geen mogelijkheid deze lessen eerder of later in te halen.
Artikel 7 Algemene huisregels
7.1 In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn.
Het dragen van schone binnensportschoenen en gebruik van een handdoek
en een bidon voor drinken is verplicht.
7.2 Voor gebruikmaking van de zonnebank dient het vastgestelde huisreglement te
worden nagestreefd, zoals dat in de betreffende ruimtes is opgehangen.
7.3 Studio 7 bepaalt op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten,
c.q. gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten en u zal zich daarnaar
individueel dienen te gedragen.
7.4 Wij behouden ons het recht om docenten naar eigen inzicht te vervangen.
7.5 Gebruikte materialen tijdens de zaallessen, zoals steps, gewichtjes, matjes etc.
dienen na gebruik weer op hun plaats te worden te worden teruggezet.
7.6 Ieder lid dient de materialen, die door zijn of haar vuil zijn geworden, schoon te
maken.
7.7 Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedruimte.
7.8 Roken is in het gehele gebouw verboden.
7.9 Laat uw instructeur direct weten wanneer u medicijnen gebruikt die invloed
kunnen hebben op uw training. Voorkom ongelukken!
Artikel 8 Orde/instructievoorschriften
8.1 Het is niet toegestaan om drugs, danwel in zijn algemeenheid stimulerende
middelen (zoals anabolensteroïden) te gebruiken. Gebruik van dergelijke
middelen zal leiden tot het onmiddelijk beëindigen van het abonnement, zonder
dat u enige recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.
8.2 U dient zich te houden aan de door Studio 7 gegeven instructies en vastgestelde
reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en
discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Studio 7
gerechtigd u toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per
direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de
abonnementskosten of teruggave.
8.3 Schade die ontstaat door het zich niet houden aan de vastgestelde reglementen,
zal in alle gevallen op u worden verhaald.
Artikel 9 Veiligheid en aansprakelijkheid
9.1 De directie van Studio 7 is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van
persoonlijke eigendommen in het sportcentrum. Eventuele gevonden
voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald.
9.2 U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico's met zich
meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten
gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport binnen het sportcentrum
kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. Studio 7 zal gevrijwaard worden
voor alle aanspraken van derden ten deze.
Artikel 10 Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden
uitsluitend door de directie van Studio 7 beoordeeld en beslist.

