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Medische Fitness 

Artikel 1: ABONNEMENTSTARIEVEN 

1.1 De abonnementstarieven zijn gebaseerd op begeleiding door een oefen- of fysiotherapeut of geschoolde 
docent bij deelname van maximaal 8 personen. Derhalve kan om andere redenen dan hieronder bij artikel 6 en 
8 geen opschorting plaatsvinden. D.w.z. dat er geen compensatie plaatsvindt, omdat er al compensatie op de 
abonnementstarieven is gedaan. 
Bij berekening van de abonnementstarieven is er rekening gehouden met feestdagen en gemiddeld aantal 
vakantieweken. Hiervoor bieden wij geen restitutie.  

1.2  Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. 
1.3  Het inschrijfgeld / administratiekosten is eenmalig €25,- en bij inschrijving verschuldigd bij nieuwe 

aanmeldingen vanaf 1 januari 2023.  
1.4 Breng u tegelijk iemand mee? Dan bent u geen inschrijfgeld / administratiekosten verschuldigd. 
1.5 Wilt u overstappen vanuit een behandeltraject of Fitness Vleuten dan zal géén inschrijfgeld/ 

administratiekosten in rekening gebracht worden tot 30 dagen na de laatste therapeutische behandeling 
of aflopen abonnement bij Fitness Vleuten. 

1.6 Bedenktijd bij schriftelijke inschrijving. Gedurende een bedenktijd van 7 kalenderdagen na ondertekening 
van de papieren overeenkomst, heeft het lid de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te 
herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het lid eerder gebruik maakt van de 
fitnessfaciliteiten. Eventuele inschrijfkosten staan los van het abonnement en vallen niet onder het 
herroepingsrecht. Herroepen kan uitsluitend via de afmeldknop, vermeld ‘Herroepen’ in het 
opmerkingenveld. 

1.7 Bedenktijd bij digitale inschrijving. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website 
van Fitness Vleuten) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. Het lid heeft gedurende die termijn 
de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als het lid, op eigen verzoek, tijdens de 
bedenktijd gebruik maakt van de diensten van Centrum voor Fysiotherapie – Medische fitness en hij maakt 
vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de 
periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten Centrum voor Fysiotherapie – Medische fitness. 
Eventuele inschrijfkosten staan los van het abonnement en vallen niet onder het herroepingsrecht. 
Herroepen kan uitsluitend via de afmeldknop, vermeld ‘Herroepen’ in het opmerkingenveld. 

 

Artikel 2: PROEFLES  

Er is de mogelijkheid om een proefles te volgen.  

Artikel 3: VASTSTELLEN TIJDSTIP  

Er wordt op een vooraf vastgesteld tijdstip en dag één uur getraind.  

Artikel 4: HANDDOEK WATERBIDON OMKLEDEN 

Deelnemer neemt een eigen handdoek en een waterbidon mee. Omkleden in Vleuten is mogelijk in de 
daarvoor ingerichte kleedruimte. In Maarssen is geen kleedruimte. 
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Artikel 5: MACHTIGING  

Betalingen: De deelnemer geeft eenmalig een machtiging voor een automatisch incasso aan Centrum voor 

Fysiotherapie & Manuele Therapie. Bij beëindiging zal de automatische incasso ingetrokken worden.  

Artikel 6: OPZEGGING  

De deelnemer dient schriftelijk, 1 maand van tevoren bij zowel een maand- als kwartaalabonnement op te 
zeggen. Er vindt geen restitutie plaats bij opzeggen. Opzeggen kan uitsluitend via de website van Fitness 
Vleuten, Opzeggen. www.fitnessvleuten.nl 

Artikel 7: COMPENSATIE ZIEKTE OF VAKANTIE BEGELEIDER  

Voor vakantie of ziekte van de begeleider wordt waar mogelijk de training ingehaald op ander moment in de 
week, of er wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, zal het abonnement worden opgeschort.  

Artikel 8: LANGDURIGE ZIEKTE  

Bij langdurige ziekte van de deelnemer (méér dan 4 weken) is het, met overleggen van een medische 
verklaring, mogelijk uw abonnement (tijdelijk) stop te zetten.  

Artikel 9: INHALEN  

Wanneer Centrum voor Fysiotherapie & Manuele Therapie meer dan 1 trainingssessie per week aanbiedt, is 
het mogelijk 1 gemiste les op een andere dag in te halen. Mits er mogelijkheden zijn binnen een andere groep. 
Men blijft echter in principe komen op de afgesproken dag.  

Artikel 10: LICHAMELIJKE KLACHTEN  

Lichamelijke klachten moeten vooraf gemeld worden aan een van onze fysiotherapeuten c.q. docenten. 
Hiervoor dient u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen en veranderingen te 
melden voor aanvang van de training.  

Artikel 11: OVEREENKOMST 
11.1 Het abonnement komt tot stand door aanvaarding van het aanbod en is strikt persoonsgebonden. Het is 
niet mogelijk om het abonnement over te dragen aan derden. 
11.2 Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke gegevens, bent u verplicht per omgaande dan wel 
binnen tien dagen na wijziging dit schriftelijk aan ons door te geven via de mail.  

Artikel 12: WIJZIGINGEN IN HET REGLEMENT OF ABONNEMENTSVORM  

Centrum voor Fysiotherapie & Manuele Therapie behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te 
wijzigen indien dit noodzakelijk is. Steeds de laatste versie van het reglement is voor de deelnemer geldend. 
Wijzigingen van het reglement geeft de deelnemer geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.  

Artikel 13 : AANSPRAKELIJKHEID 
13.1 Centrum voor Fysiotherapie & Manuele Therapie sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg 
van het niet nakomen van zijn verplichtingen uit het reglement en/of voor schade die is veroorzaakt door grove 
nalatigheid of opzet zijdens Centrum voor Fysiotherapie & Manuele Therapie. 
13.2 De deelnemer vrijwaart Centrum voor Fysiotherapie & Manuele Therapie voor elke aanspraak terzake 
geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. 
13.3 In tegenstelling tot 13.2. Zal de schade die niet door de deelnemer is veroorzaakt en valt onder de 
polisvoorwaarden van de verzekering van Centrum voor Fysiotherapie & Manuele Therapie, zal het uitgekeerde 
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schadebedrag het finale bedrag zijn waar de deelnemer op voorhand mee akkoord gaat. Deelname is geheel op 
eigen risico.  

Door het akkoord gaan met of ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer van het 
reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud 
daarnaar te gedragen.  
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