
 
 

 
VOORWAARDEN FYSIOSPORT 

 
 
Algemeen:  

- De persoonlijke gegevens van FysioSporters zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en alleen gebruikt 
door Fysiotherapeutisch Centrum Heerde (FCH) voor administratieve doeleinden. 

- FCH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging en/of vermissing van uw eigendommen. 
- Fysiosporters nemen geheel op eigen risico deel aan de FysioSport en kosten van enig ongeval of letsel 

zullen geheel en al door de FysioSporter zelf worden gedragen. 
- Het is niet toegestaan om een sporttas of kleding/bagage mee te nemen in de fitnessruimte.  

Hiervoor kan men kan gebruik maken van de kleedkamers. 
- Tijdens de training is het verplicht een handdoek te gebruiken. 
- FysioSporters mogen de fitnessruimte alleen met schone schoenzolen betreden. 
- FysioSporters dienen de losse trainingsapparatuur na gebruik op te ruimen. 
- FysioSporters dienen de toestellen, die door haar/zijn gebruik vuil zijn geworden, schoon achter te laten. 
- FysioSporters zullen instructies vragen aan de fysiotherapeut voordat zij gebruik maken van apparatuur 

waarmee zij niet bekend zijn. 
- FCH behoudt zich het recht voor om op erkende feestdagen te sluiten. 

 
 
Inschrijven: 

- Nieuwe FysioSporters zijn verplicht een intake en fitheidstest af te nemen bij één van onze therapeuten. 
- Tijdens de intake dienen FysioSporters schriftelijk akkoord te gaan met de “Voorwaarden FysioSport”. 
- FysioSporters zijn zelf verantwoordelijk voor het eventueel consulteren van de huisarts om een 

trainingsprogramma te starten. 
- Nieuwe FysioSporters hebben de mogelijkheid om binnen 15 dagen na ondertekening van de “Intake 

FysioSport” alsnog het abonnement stop te zetten en het abonnementsgeld retour te ontvangen. 
 
 
Abonnementen: 

- FCH biedt per 2020 FysioSport maand- en jaarabonnementen aan. 
- Abonnementen zijn mogelijk op basis van één training van 1 uur in de week of onbeperkt. In overleg met 

de fysiotherapeut is het inhalen van een les mogelijk. 
- De sportbeoefenaar kan uitsluitend trainen op basis van een maandabonnement of een jaarabonnement 

(beide beginnende op de 1e dag van een maand). 
- Starten van FysioSport in de loop van een maand is mogelijk. Het aantal trainingen tot het begin van een 

volgende maand worden dan per training/week in rekening gebracht. 
- Bij geen opzegging, minimaal één kalendermaand voorafgaand aan het volgende termijn, wordt 

stilzwijgend het abonnement voor eenzelfde periode van een maand of jaar verlengd. 
- De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd en wordt per maand c.q. jaar gefactureerd. 
- Indien een ondertekend automatisch incassoformulier door de FysioSporter is afgegeven wordt het 

maandabonnement automatisch geïncasseerd. Bij een jaarabonnement is dit niet mogelijk! 
- Indien er geen automatische incasso is afgegeven, dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum 

door de FysioSporter te worden voldaan en worden per factuur € 1,25 administratiekosten berekend. 
- FCH behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de huidige FysioSport-tarieven. 

 
 
Opzegging/tijdelijk stopzetten abonnement: 

- Het FysioSport-abonnement kan uitsluitend schriftelijk aan de balie van Fysio Heerde worden opgezegd 
middels wijzigingsformulier of via mail: info@fysioheerde.nl / per post: Brinklaan 15, 8181 EA Heerde. 

- De opzegtermijn is minimaal 1 kalendermaand voorafgaand aan het nieuwe abonnementstermijn! 
- Bij zwangerschap, langdurige ziekte of blessure langer dan een maand kan in overleg het abonnement 

tijdelijk worden stopgezet. Eventuele tegoeden kunnen bij hervatting van FysioSport worden verrekend. 
- Indien men tussentijds stopt, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld NIET retour gestort! 
- Na definitieve stopzetting van een abonnement blijft de intake nog 1 jaar geldig. 
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