
Algemene voorwaarden en huisregels

1. Gebruik van de fitness-/oefenruimte

1.1  Omwille van uw eigen en andermans hygiëne is het verplicht altijd een handdoek te gebruiken op de 
fitnesstoestellen en op de matjes. 

1.2  Sportkleding en (schone) sportschoenen zijn verplicht. Het is niet toegestaan met schoenen die buiten 
zijn gedragen de fitnessruimte te betreden. 

1.3 Alleen hersluitbare flesjes of bidons zijn toegestaan in de sportruimte. 
1.4 Als lid van MediFit bent u verplicht zichzelf aan te melden bij binnenkomst in de sportschool.
1.5  U dient te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op te volgen. Bij het niet naleven van de 

geldende voorwaarden, huisregels en/of aanwijzingen van het personeel wordt u de toegang tot de 
fitness-/oefenruimte ontzegd en kan uw abonnement worden ontbonden zonder restitutie van het 
abonnementsgeld. In situaties waarin het reglement niet voorziet of waarin bezoekers niet naar dit 
reglement handelen beslist de directie van MediFit. 

1.6  Het gebruik of het verhandelen van elke vorm van doping/drugs is ten strengste verboden. Bij 
overtreding zal het lidmaatschap direct beëindigd worden zonder restitutie van het abonnementsgeld. 

2.  Aansprakelijkheid 

2.1  MediFit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig lichamelijk letsel, voor materiële of immateriële 
schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden; u traint op 
eigen verantwoording.

2.2  Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van uw 
eigendommen. Wij raden u aan om waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis te laten of anders op te 
bergen in een kluisje. 

2.3  Kinderen onder 15 jaar mogen niet zonder begeleiding van ouder of voogd in de fitness-/oefenruimte 
verblijven. Deze begeleidende ouder of voogd dient zelf ook lid te zijn van MediFit. 

3. Abonnementen

3.1 Uw abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.2  U dient voor aanvang van de training uzelf te registreren met uw TGS sleutel. Bij verlies of beschadiging 

dient u een nieuwe TGS sleutel te kopen t.w.v. €15,-.
3.3  Alle abonnementen met uitzondering van de 10x trainingskaart worden stilzwijgend per maand verlengd, 

tenzij u het abonnement schriftelijk opzegt.
3.4  Gemiste lessen kunt u binnen uw lopende abonnement inhalen.
3.5  Alleen bij ziekte of langdurige blessures kan uw abonnement opgeschort worden. Wij kunnen hiervoor 

vragen naar een medische verklaring van een arts of specialist. Het stopzetten van uw abonnement 
dient u vóóraf door te geven.

3.6  Alle abonnementen worden betaald via automatische incasso. Losse lessen dienen contant te worden 
betaald vóór aanvang van de training. 

3.7  Bij het uitblijven van betaling kunnen wij extra kosten voor incasso- en administratiekosten in rekening 
brengen. 

3.8  Op reeds betaalde abonnementsgelden kan geen restitutie plaatsvinden. 

4 Persoonlijke gegevens

4.1  Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en worden enkel en uitsluitend voor 
administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

5 Opzegvoorwaarden

5.1  U dient uw abonnement minimaal 1 dag voor het verlopen van uw abonnement schriftelijk op te zeggen.
5.2  Het is niet mogelijk om het abonnement vroegtijdig stop te zetten.


