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ONZE HUISREGELS 

• Bij aanvang van uw abonnement of 10xTrainenkaart ontvangt u een ledenpas. U bent verplicht uw ledenpas te scannen bij de  
 receptie. Voor de ledenpas betaalt u € 5,- borg. Bij vermissing of beschadiging brengen wij € 5,- in rekening voor een nieuwe  
 pas. Na uitschrijving ontvangt u de borg retour.
• Het abonnement wordt automatisch verlengd tot wederopzegging.
• Opzeggen kan uitsluitend door persoonlijk het uitschrijfformulier (te verkrijgen bij de receptie) en uw pasje in te leveren aan  
 de receptie. Uitgangspunt voor beëindiging is dat er geen betalingsachterstand is.  
 Indien u een abonnement heeft afgesloten dient U voor de 20ste van de maand van de abonnementsperiode op te zeggen,  
 anders blijft uw lidmaatschap en de betalingsverplichting van kracht. 
• Een 10xTrainenkaart is maximaal 1 jaar geldig.
• Bij achterstallige betaling of het niet naleven van de huisregels kan Wellness Profi Center de toegang tot de  
 lessen/sportschool worden geweigerd.
• Het jeugdabonnement wordt na het bereiken van de leeftijd van 17 jaar automatisch omgezet naar een 17+ abonnement.  
 Hierbij houdt Wellness Profi Center de gekozen abonnementsvorm aan. 
• Wellness Profi Center houdt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen.
• Sportschoenen voor binnen gebruik en het gebruik van een handdoek zijn verplicht. Indien u uw handdoek vergeten bent,  
 kunt u deze bij de receptie huren voor € 0,50.
• Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportzalen.
• Het gebruik van de sauna zit niet in het abonnement inbegrepen, maar is een extra service. Bij gebruik van de sauna dient  
 u zich aan de saunaregels te houden en zijn wij op niet aansprakelijk betreffende uw gezondheid dan wel schade/verlies van  
 uw goederen. 
• Wellness Profi Center aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid betreffende uw gezondheid dan wel schade/ 
 verlies van uw goederen.
• Het door u gekozen abonnement kan niet worden verrekend. U kunt na de contractperiode uw abonnement wijzigen. Hierbij  
 houden wij geen rekening met de reeds door u besteedde dagen.
• Zonder medische redenen kan het abonnement niet tussentijds on hold worden gezet. Mocht u het abonnement op basis van  
 medische gronden on hold willen zetten voor maximaal 3 maanden, dan dient u een medische verklaring te overleggen dat  
 aantoont dat u niet in staat bent om op basis van medische gronden te sporten. 
• Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers. Gelieve na het sporten geen  
 eigendommen achter te laten. De lockers worden dagelijks gecontroleerd en opgemaakt.
• Bij het verlies van een kluissleutel wordt er €15,00 in rekening gebracht.
• Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
• Bij gebruik en/of het handelen van verboden middelen heeft Wellness Profi Center de mogelijkheid om het abonnement per  
 direct op te zeggen, zonder verrekening van gelden. Eventuele schade zal Wellness Profi Center verhalen op de gebruiker/ 
 handelaar.
• Schade die door leden van de sportschool wordt veroorzaakt kan Wellness Profi Center eveneens verhalen op die leden.
• De toegang tot de sportschool is uitdrukkelijk op eigen initiatief. Wellness Profi Center is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor  
 schade die veroorzaakt wordt door derden.
• Het is belangrijk dat ieder lid zich veilig voelt in ons sportcentrum en op een verantwoorde manier kan sporten zonder  
 ongemak. Wanneer wij constateren dat dit niet mogelijk is door het toedoen van een ander lid, wordt hij of zij hierop  
 aangesproken en bij geen gehoor hieraan, de toegang geweigerd in ons sportcentrum.
• Wellness Profi Center hanteert eveneens de Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief. NL Actief heeft met de  
 consumentenbond Algemene Leveringsvoorwaarden opgesteld. Ieder centrum dat lid is van NL Actief moet deze  
 voorwaarden hanteren en deze duidelijk communiceren. NL Actief (voorheen Fit!Vak)
    Horapark 4, 6717 LZ Ede, info@nlactief.nl
• Voor zover de bovenstaande voorwaarden in strijd zijn met de Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief, hebben 
  bovenstaande voorwaarden voorrang boven de voorwaarden zoals beschreven in de Algemene Leveringsvoorwaarden  
 van NL Actief.
• Wij vragen iedereen zich aan de richtlijnen van de RIVM te houden en elkaars gevoel hierin te respecteren.
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