INSCHRIJFFORMULIER
PRIJZEN ONDERHOUDSABONNEMENT

O

12 maanden lidmaatschap 2x per week € 79,- p.m.

O

12 maanden lidmaatschap 1x per week € 59,- p.m.

O

10- rittenkaart € 125,-

INGANGSDATUM: ______/______/ __________ VESTIGING: __________________________________

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Voornaam :________________________________

Achternaam

:

Adres :_____________________________________

Postcode

:

Woonplaats:_______________________________

Telefoon

:

E-mail

:

Geboortedatum:___________________________

m/v

BANKGEGEVENS
Rekeningnummer (IBAN):____________________
Naam Rek. Houder:_______________________

IN TE VULLEN DOOR Nordic Health:
Lidnummer:

O Hierbij machtig ik Nordic Health om maandelijks de contributie van mijn rekening af te

schrijven

en ga akkoord met de algemene voorwaarden en huisregels van Nordic Health.

Aldus overeengekomen en getekend op: _______/_______/_______(datum)
Voor akkoord:

Indien jonger dan 18 jaar:

………………………………………
Handtekening

………………………………………
Handtekening ouder/voogd

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of bij de balie van de
fitness-vestiging af te geven of u online aan te melden via onze website. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Nordic
Health het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.
Na betaling van hetgeen verschuldigd is, ontvangt u een Nordic Health pas welke u nodig hebt om toegang te
verkrijgen tot de vestiging. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Nordic Health -pas, kan een
vervangende pas tegen betaling van € 5,00 worden verkregen. Deze pas en uw lidmaatschap blijft eigendom, is strikt
persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij verlies of beschadiging worden opnieuw kosten in rekening gebracht. Jongeren
onder 16 jaar mogen uitsluitend sporten onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van ouders of
voogd. Minimale leeftijd 12 jaar.
Artikel 2 De periode van inschrijving wordt niet stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Alle contributiegelden zijn bij
vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt uitsluitend per automatische incasso. Bij een maand achterstand van
betaling mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de faciliteiten van Nordic Health, totdat de achterstand
volledig is voldaan.
Het lid kan zijn lidmaatschap minimaal 1 maand van te voren, voor het verstrijken van de overeengekomen termijn,
schriftelijk via ons uitschrijfformulier of per brief via de post, te beëindigen en wanneer de gehele achterstand is voldaan.
Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, is zulks een reden om het lid toegang verder te
ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting
vervalt.
Artikel 3 Achterstallige contributiegelden worden belast met porto- en administratiekosten. Indien het lid nalatig is in
zijn/haar betalingsplicht jegens Nordic Health, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een
incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van
achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van het desbetreffende lid
of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid.
Artikel 4 Nordic Health behoudt zich het recht een jaarlijks marktconforme indexatie te hanteren op de contributie. Het
bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Nordic Health, om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet
nakomen van de betalingsverplichting. De pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan.
Het lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De
contributie welke de pashouder verschuldigd is, kan eenzijdig door Nordic Health worden aangepast. Het lid heeft wel
het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen indien
deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.
Artikel 5 Nordic Health behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Als het lid geen gebruik maakt van het
recht tot onbeperkt trainen, die aangeboden worden door Nordic Health vindt geen restitutie van de contributie plaats.
Op officiële en erkende feestdagen is de Nordic Health -vestiging gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot
contributievermindering of teruggave.
Artikel 6 Het contributiebedrag dient ook te worden betaald, indien het lid geen gebruik maakt of geen gebruik kan
maken van de faciliteiten van Nordic Health. U kunt ook uw abonnement niet vroegtijdig opzeggen of tijdelijk stopzetten
om medische redenen, vakantie en verhuizing. Bij overlijden kan het lidmaatschap vroegtijdig worden beëindigd. Uw
lidmaatschap is alleen overdraagbaar als u verhuist buiten een straal van 20 km. U dient dan wel een bewijs van
inschrijving te tonen van uw nieuwe gemeente. Degene die het lidmaatschap overneemt betaald eenmalig €9,50
administratiekosten.
Artikel 7 Het gebruik maken van de apparatuur is geheel voor eigen risico van het lid. Nordic Health aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Nordic Health aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
Artikel 8 De algemene voorwaarden en de huisregels van de Nordic Health vestiging staan op de website
www.nordichealth.nl en zijn bij de balie van de Nordic Health -vestiging op te vragen. Door zijn inschrijving verklaart het
lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Nordic Health te accepteren.

