
 

	  Inschrijfformulier	  lidmaatschap	  TopVit	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  2014	  
	  
	  

Algemene	  gegevens	  
Naam	   	   	   :	  __________________________________________________________	  M	  /	  V	  	  
Straat	   	   	   :	  __________________________________________________________	  
Postcode	   	   :	  __________________________________________________________	  
Plaats	   	   	   :	  __________________________________________________________	  	  
Geboortedatum	   :	  __________________________________________________________	  	  
Telefoonnummer	   :	  __________________________________________________________	  	  
E-‐mailadres	   	   :	  __________________________________________________________	  	  
	  
Lidmaatschap:	  

o Voor	  een	  verantwoorde	  training	  geldt	  een	  verplichte	  intake	  Algemene	  Gezondheid	  &	  
Vitaliteit	  met	  vragenlijsten	  €.29,60	  (éénmalig)	  

o Voor	  inzicht	  in	  uw	  Algehele	  Gezondheid	  &	  Vitaliteit	  en	  het	  monitoren	  van	  
trainingsresultaat	  raden	  wij	  u	  een	  Basis	  Vitscan	  incl.	  vragenlijst,	  rapportage	  &	  
Vitaliteitportaal	  aan.	  €.65,00	  

o Basis	  Leskaart	  1x/week	  vrij	  trainen	  zonder	  begeleiding	  €.19,50/maand	  
o Basis	  Leskaart	  1x/week	  begeleid	  trainen	  	  +	  1x/week	  vrij	  trainen	  €.37,50/maand	  (incl	  VIP)	  
o Basis	  Leskaart	  1x/week	  begeleid	  trainen	  €.29,50/maand	  (incl	  VIP)	  
o Basis	  Leskaart	  2x/week	  begeleid	  trainen	  €.42,00	  /maand	  (incl	  VIP)	  
o 12-‐lessenkaart	  €.79,00	  (met	  begeleiding)	  
o 12-‐lessenkaart	  +	  Basis	  Vitscan	  incl.VIP	  €.145,00	  
o 24-‐lessenkaart	  €.150,00	  (met	  begeleiding)	  
o 24-‐lessenkaart	  +	  Basis	  Vitscan	  incl.	  VIP	  €.215,00	  

	  
Wijze	  van	  Betaling:	  
Betaling	  gaat	  door	  middel	  van	  een	  nota,	  die	  bij	  voorkeur	  via	  de	  e-‐mail	  wordt	  toegestuurd.	  
Ondergetekende	  heeft	  de	  algemene	  voorwaarden	  doorgelezen	  en	  verklaart	  zich	  hiermee	  akkoord.	  	  
	  
	  
Datum:	  __-‐___-‐_______	  Plaats:	  ______________________	  	  
	  
	  
Handtekening:	  _________________________	  	  
	  
	  
	  
	  
Ingangdatum	  trainingen:	  
	  
	  
Naam	  Therapeut:	  



 

Dit	  reglement	  en	  deze	  algemene	  voorwaarden	  gelden	  voor	  de	  deelnemers	  van	  TopVit	  van	  
Fysiotherapie	  Oost	  Gelre.	  

	  
Lidmaatschap	  
Tenzij	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  uitdrukkelijk	  anders	  bepaalt,	  is	  het	  lidmaatschap	  strikt	  persoonlijk,	  
niet	  overdraagbaar	  en	  wordt	  het	  voor	  minimaal	  één	  maand,	  12	  of	  24	  trainingen	  of	  1	  jaar	  afgesloten.	  
	  
Betaling	  
a.	  Bij	  het	  aangaan	  van	  een	  lidmaatschap	  zijn	  kosten	  voor	  de	  intake	  aan	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  
verschuldigd.	  
b.	  Het	  lidmaatschapsbedrag,	  exclusief	  de	  intake	  kosten,	  wordt	  middels	  een	  automatische	  incasso	  of	  
een	  eenmalig	  incasso	  per	  Pin	  geïnd	  en	  is	  bij	  vooruitbetaling	  verschuldigd.	  
c.	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  heeft	  het	  recht	  acties	  te	  voeren	  en	  kortingsregelingen	  aan	  te	  bieden.	  Acties	  
en	  kortingen	  zullen	  nimmer	  van	  toepassing	  zijn	  op	  de	  lopende	  lidmaatschappen.	  
	  
Kosten	  
Alle	  kosten,	  zowel	  gerechtelijk	  als	  buitengerechtelijk,	  welke	  door	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  worden	  
gemaakt	  teneinde	  nakoming	  van	  de	  verplichtingen	  van	  de	  deelnemer	  te	  bewerkstelligen,	  komen,	  nadat	  
het	  lid	  in	  verzuim	  is	  gekomen	  met	  de	  naleving	  van	  die	  verplichtingen,	  ten	  laste	  van	  het	  lid.	  
	  
Wijzigingen	  lidmaatschap	  
a.	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  is	  te	  allen	  tijde	  gerechtigd	  de	  gebruikerstijden,	  indeling	  en	  prijzen	  te	  
wijzigen.	  
b.	  Indien	  het	  lid	  als	  gevolg	  van	  een	  blessure	  in	  het	  geheel	  niet	  in	  staat	  is	  van	  de	  activiteiten/faciliteiten	  van	  
Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  gebruik	  te	  maken	  en	  dit	  door	  overlegging	  van	  een	  medische	  verklaring	  kan	  staven,	  
kan	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre,	  geheel	  naar	  haar	  beoordeling,	  aan	  het	  lid	  de	  mogelijkheid	  bieden	  het	  
lidmaatschap	  stop	  te	  zetten	  en	  dit	  te	  vervolgen	  op	  een	  door	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  vast	  te	  stellen	  datum.	  
c.	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  de	  gebruikerstijden	  aan	  te	  passen	  ten	  behoeve	  
van	  schoonmaak,	  inrichting,	  reparatie,	  speciale	  gelegenheden,	  vakanties,	  of	  andere	  gemotiveerde	  
redenen,	  maar	  brengt	  het	  lid	  hiervan	  tijdig	  op	  de	  hoogte.	  
d.	  Het	  lid	  verplicht	  zich	  schriftelijk	  melding	  te	  maken	  bij	  veranderingen	  van	  omstandigheden,	  
waardoor	  niet	  meer	  voldaan	  kan	  worden	  aan	  de	  specifieke	  voorwaarden	  van	  een	  bepaald	  
lidmaatschap.	  
e.	  Een	  gemiste	  les	  mag	  op	  een	  ander	  tijdstip	  ingehaald	  worden,	  mits	  deze	  les	  minimaal	  24	  uur	  van	  
tevoren	  is	  afgezegd,	  er	  ruimte	  is	  in	  een	  andere	  groep,	  en	  de	  inhaalles	  valt	  binnen	  de	  gekozen	  
lidmaatschapsperiode.	  Een	  gemiste	  les	  is	  niet	  overdraagbaar.	  
	  
Beëindiging	  lidmaatschap	  
a.	  Beëindiging	  van	  het	  lidmaatschap	  geschiedt	  middels	  het	  bij	  de	  administratie	  verkrijgbare	  formulier	  
dat	  volledig	  door	  de	  deelnemer	  dient	  te	  worden	  ingevuld.	  
b.	  Als	  opzegtermijn	  geldt	  een	  periode	  van	  1	  maand	  voor	  ingang	  van	  het	  volgend	  maandlidmaatschap.	  
c.	  Achterstallige	  betalingen	  dienen	  evenwel	  eerst	  betaald	  te	  worden;	  zolang	  aan	  deze	  verplichting	  niet	  
is	  voldaan,	  blijven	  deze	  voorwaarden	  en	  dit	  reglement	  van	  kracht.	  
	  
	  
	  
	  



 

Stopzegging	  abonnement	  
a.	  Het	  lid	  heeft	  het	  recht	  om	  het	  lidmaatschap	  stop	  te	  zetten	  op	  voorwaarde	  dat	  het	  lid	  dit	  minimaal	  1	  
maand	  van	  te	  voren	  schriftelijk	  heeft	  aangevraagd.	  
	  
Aansprakelijkheid	  
a.	  Het	  lid	  verklaart	  hierbij	  dat	  hij/zij	  het	  onderhavige	  sportonderricht	  zal	  ontvangen	  uitsluitend	  en	  
alleen	  voor	  eigen	  risico	  en	  dat	  de	  kosten	  van	  enig	  mogelijk	  ongeval	  of	  letsel	  geheel	  en	  al	  door	  
hem/haar	  zelf	  zal	  worden	  gedragen.	  Deelnemer	  verklaart	  hierbij	  reeds	  nu	  voor	  alsdan	  afstand	  te	  doen	  
van	  alle	  rechten	  tot	  het	  instellen	  van	  een	  schadeactie,	  tegen	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  wegens	  
vergoeding	  van	  enige	  kosten,	  schade	  en	  interesses	  als	  gevolgen	  van	  sportbeoefening	  opgelopen,	  of	  
wegens	  het	  in	  ongerede	  of	  zoek	  raken	  van	  in	  het	  instituut	  achtergelaten	  kleding	  of	  voorwerpen.	  
Schade	  toegebracht	  aan	  de	  inventaris	  c.q.	  het	  gebouw	  van	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  door	  het	  lid	  is	  
verhaalbaar	  op	  grond	  van	  wettelijke	  aansprakelijkheid.	  
b.	  Het	  lid	  vrijwaart	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  voor	  iedere	  aansprakelijkheid	  jegens	  derden	  in	  verband	  
met	  schade	  welke	  die	  derden	  hebben	  geleden	  tijdens	  aanwezigheid	  op	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre.	  
	  
Ontzegging	  toegang	  
Het	  lid	  zal	  alle	  door	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  vastgestelde	  regels	  onverkort	  naleven	  en	  de	  instructies	  
uitvoeren.	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  is	  te	  allen	  tijde	  gerechtigd	  om	  het	  lid	  dat	  zich	  niet	  aan	  de	  regels	  
houdt,	  de	  toegang	  voor	  een	  door	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  te	  bepalen	  duur	  te	  ontzeggen.	  Het	  
betreffende	  lid	  heeft	  geen	  recht	  op	  enige	  vergoeding	  in	  verband	  met	  het	  alsdan	  niet	  gerechtigd	  zijn	  tot	  
het	  gebruik	  van	  de	  activiteiten/faciliteiten	  van	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre.	  
	  
Huisregels	  en	  veiligheid	  
a.	  In	  de	  oefenzaal	  is	  het	  dragen	  van	  schone	  (sport)	  schoenen,	  sportkleding	  en	  het	  gebruik	  van	  een	  
handdoek	  verplicht.	  
b.	  Informeer	  de	  begeleider/fysiotherapeut	  wanneer	  u	  onlangs	  ziek	  bent	  geweest	  of	  wanneer	  u	  zich	  
tijdens	  de	  training	  niet	  lekker	  voelt.	  
c.	  Vraag	  uw	  begeleider/fysiotherapeut	  om	  raad	  indien	  u	  vragen	  of	  twijfels	  heeft	  omtrent	  de	  training	  
voor	  bijvoorbeeld	  belasting/houding/hoogte	  van	  een	  toestel	  e.d.	  d.	  Houdt	  u	  zich	  aan	  de	  instructies	  en	  
de	  aanwijzingen.	  
	  
Verklaring	  
Hierbij	  verklaart	  ondergetekende	  dat	  hij/zij	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  niet	  verantwoordelijk	  stelt	  voor	  
eventuele	  schade,	  blessure	  en/of	  ander	  letsel	  dat	  is	  opgelopen	  tijdens	  het	  verblijf	  bij	  Fysiotherapie	  
Oost	  Gelre.	  Dit	  geldt	  voor	  de	  uren	  met	  begeleiding	  van	  fysiotherapeuten	  als	  de	  uren	  zonder.	  Het	  
sporten	  tijdens	  uren	  zonder	  begeleiding	  van	  fysiotherapeuten	  van	  Fysiotherapie	  Oost	  Gelre	  gebeurt	  op	  
eigen	  risico.	  
	  
Ondergetekende	  
Naam	   :	  	  
Datum	   :	  	  
	  
Handtekening:	  
 


