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1. Status
Fysiotherapie De Stam biedt de mogelijkheid om onder begeleiding van een fysiotherapeut of fysiotherapeut in
opleiding te sporten (FysioFitness) op locatie Lifgerusstraat en locatie Schuilenburg.
Na een intake of behandeltraject wordt een trainingsschema gemaakt.
2. Lidmaatschap
Lid worden kan door ondertekening van het inschrijfformulier. Het lidmaatschap wordt voor minimaal 3
maanden aangegaan. Het lidmaatschap kan tijdelijk worden stopgezet (artikel 9) of worden beëindigd (artikel
10). Het lidmaatschap wordt maandelijks stilzwijgend verlengd.
3. Tarieven
De kosten voor het inschrijven van de FysioFitness, de intake en de kosten voor het maand- of kwartaallidmaatschap kunt u vinden op onze website. De kosten voor het inschrijven van FysioFitness zijn ook van
toepassing wanneer u in het verleden (langer dan 3 maanden geleden) lid bent geweest. Wij behouden ons het
recht om de tarieven te wijzigen. Wij stellen u hiervan tijdig op de hoogte.
4. Betaling
De betaling geschiedt door middel van contante betaling of per bankrekening. De factuur wordt in de eerste
week van de maand waarin het lidmaatschapsgeld verschuldigd is verstuurd. De eerste factuur zal bestaan uit
de eerste drie maand-lidmaatschappen. Alle kosten van niet tijdige betaling zijn voor rekening van het lid.
Restitutie van kosten van het maand- of kwartaal-lidmaatschap is niet mogelijk.
Het is mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden een les niet door kan gaan. Fysiotherapie De Stam is
hiervoor niet aansprakelijk en zal de kosten voor deze les niet vergoeden.
5. Aansprakelijkheid
Fysiotherapie De Stam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, vermissing of diefstal van
eigendommen van de leden. Sporten bij Fysiotherapie De Stam vindt plaats onder verantwoordelijkheid en
voor risico van het lid.
6. Huisregels
In de oefenzaal is het dragen van schone sportkleding en sportschoenen verplicht. Het gebruik van een
handdoek is verplicht. Wij verwachten dat de apparaten en andere trainingsattributen naar behoren gebruikt
worden en dat het lid deze schoon houdt door met een eigen handdoek de bekleding tijdens de oefeningen af
te dekken. Wij verwachten dat het lid hygiënisch gebruik maakt van kleed- en toiletruimten. In de oefenzaal is
reiniger voor het schoonmaken van de apparaten aanwezig.
7. Lestijden
Fysiotherapie De Stam biedt FysioFitness aan op vaste lestijden. Deze lestijden vindt u terug op onze website.
Fysiotherapie De Stam is gesloten op officiële zon- en feestdagen. In de periode van 24 december tot en met 1
januari komen alle lessen te vervallen. De gemiste lessen kunt u, na overleg, inhalen tijdens andere lessen
(artikel 8). In de zomermaanden is het mogelijk dat er een aangepast rooster wordt gehanteerd.
Wij behouden ons het recht de lestijden te wijzigen. Wij stellen u tijdig hiervan op de hoogte.
8. Afmelden & Inhaallessen
Afmelden voor een les dient 24 uur voor de les plaats te vinden. Dit kan via e-mail, website of telefonisch.
Gemiste lessen mogen, volgens onderstaande voorwaarden, in overleg worden ingehaald.
• De afmelding is tijdig ontvangen.
• De inhaalles moet vallen binnen uw huidige lidmaatschapsperiode.
• Inhaallessen vervallen 2 maanden na afmelding.
• Gemiste lessen zijn niet overdraagbaar aan derden.

9. Tijdelijke stop van het lidmaatschap
In overleg kan er een tijdelijke stop van uw lidmaatschap worden ingesteld.
De duur van deze stop is maximaal 3 maanden (aaneengesloten). Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij ziekte of
blessure. Tijdelijk stopzetten kan niet met terugwerkende kracht. Het is mogelijk dat uw plek in de groep wordt
opgevuld. In overleg met u zal er gekeken worden naar de mogelijkheden van instromen.
10. Beëindigen lidmaatschap
Een lidmaatschap kan worden beëindigd door het sturen van een brief of e-mail met opgaaf van reden.
Vermeldt u ook de datum waarop u wilt stoppen. De opzegtermijn is 1 maand en de opzegging dient plaats te
vinden vóór de 1e van de maand. Inhaallessen komen te vervallen bij beëindiging van uw lidmaatschap.
11. Uitzonderingen
Fysiotherapie De Stam beslist in alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet.

