ALGEMENE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAPPEN
Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de aangegeven duur, prijs en aantal keren zoals hieronder vermeld.
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Derden kunnen hier geen rechten aan ontleden.
1. Lidmaatschap Onbeperkt
A. Voorwaarden Squash:
U kunt onbeperkt spelen, alleen u mag maar 2 x per week reserveren. Naast deze reservering kunt u, indien er ruimte
is, spelen zoveel u wilt. De reservering kan 6 dagen voor de speeltijd plaatsvinden (b.v. maandag na 24.00 uur kunt
u een reservering plaatsen voor de maandag daarop) en wordt gedaan per 2 leden. Elke reservering bestaat uit een
tijdsblok van 45 minuten. Reserveren van 2 tijdsblokken achter elkaar is niet toegestaan.
B. Regels voor Fitness:
U kunt tijdens de openingstijden van Houtrust Squash onbeperkt gebruik maken van onze Fitnessruimte.
2. Lidmaatschappen Daluren, Student en Jeugd t/m 18 jaar
A. Voorwaarden Squash:
Met dit lidmaatschap kunt u onbeperkt spelen van ma t/m vrij van 09.00 uur tot 18.00 uur en za/zo van
13.00 uur tot 16.45 uur. Vooraf reserveren is niet toegestaan. De speelperiode per keer bedraagt 45 minuten.
B. Regels voor Fitness:
Jeugd vanaf 10 jaar heeft tijdens de openingstijden van Houtrust Squash onbeperkt toegang tot de fitnessruimte;
- Tot 16 jaar is uitsluitend gebruik van cardioapparatuur op de begane grond toegestaan.
- Vanaf 16 jaar mag gebruik worden gemaakt van alle fitnessapparatuur.
3. Wijzigingen gebruikstijden en tarieven
Houtrust Squash is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, indeling en tarieven te wijzigen. Prijswijzigingen zullen
niet van invloed zijn op lopende jaarlidmaatschappen. Bij lidmaatschappen met eeen maandelijkse betaling zijn
prijswijzigingen pas van toepassing bij ingang van een nieuwe betalingsperiode.
De door Houtrust Squash opgegeven wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat Houtrust Squash dit op enerlei
wijze bekend maakt. Met dit formulier gaat u akkoord dat Houtrust Squash afziet van vooraankondiging
4. Automatische incasso
A. Maandelijkse betaling
Indien u kiest voor een maandelijkse betaling, dan worden de kosten vooraf maandelijks via automatische incasso
voldaan. Indien het voor ons onmogelijk is het verschuldigde bedrag te incasseren, dan bieden wij de incasso voor een
tweede keer bij u aan. Is dit voor ons voor de tweede keer nog niet mogelijk dit verschuldigde bedrag te incasseren,
dan behouden wij ons recht € 3,- stornokosten in rekening te brengen en/of u de toegang te ontzeggen totdat het
verschuldigde bedrag door u betaald is.
B. Tijdelijk stopzetten automatische incasso
Tijdelijk stopzetten van een incasso kan alleen bij langdurige blessures, op medische gronden of vanwege een
langdurig verblijf in het buitenland. Stopzetting van een incasso kan alleen na schriftelijke toestemming van Houtrust
Squash. De opzegtermijn van tijdelijk stopzetten van een automatische incasso betreft 1 maand. Tijdelijke stopzetting
van een incasso i.v.m. vakanties is niet mogelijk.
6. Opzeggen
A. Lidmaatschap met maandelijkse betaling
Het lidmaatschap met een maandelijkse betaling is vanaf de derde maand van het lidmaatschap opzegbaar.
De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij geen opzegging of niet tijdige
opzegging wordt de overeenkomst automatisch met 1 maand verlengd.
B. Lidmaatschap voor één jaar, betaling in één keer voldaan
Bij tussentijdse opzegging van een lidmaatschap waarbij de betaling in één keer is voldaan, kan geen restitutie
plaatsvinden.
7. Huisregels
Het lidmaatschapslid verklaart zich door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst akkoord te gaan met de in
en om Houtrust Squash geldende huisregels (www.houtrust.nl) en privacyregels (op te vragen bij Houtrust Squash).
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