Overeenkomst tot Fit-lidmaatschap
(goed voor het onbeperkt volgen van al onze groepslessen)
Datum:
Naam en voornaam:
Geboortedatum:
E-mail:
Tel/gsm:
Straat en nr:
Postcode en Gemeente:
IBAN:

BIC:

De kleine lettertjes:
1.De overeenkomst kan niet opgezegd worden binnen de 10 maanden. Alle abonnementen per domiciliëring worden
automatisch en van rechtswege verlengd telkens voor de periode van 1 maand. Tenzij één van de partijen uiterlijk één
maand voor het verstrijken van de overeenkomst een opzeg geeft per mail (info@fit.gent).
2. De overeenkomst geeft de gebruiker het recht om gedurende de aangeduide periode gebruik te maken van de
faciliteiten van Fit. (volgen van de lessen, sanitaire infrastructuur, kleedkamers en lockers)
3. Tijdens vakantieperiodes of verbouwingen kan er sprake zijn van een aangepaste uurregeling. Dit mag geen
aanleiding geven tot een verbreking of schorsing van de overeenkomst, noch tot een vermindering van de prijs.
4. De prijs is jaarlijk herzienbaar. Fit. stelt bij vernieuwing van het contract de bijdrage vast. De gebruikers worden op
de hoogte gebracht van de prijs bij het vernieuwen van het contract.
5. De gebruiker heeft enkel toegang tot Fit. mits voorlegging van de lidkaart.
6. De kaart is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen of doorgegeven worden aan een andere persoon. 7.
Bij niet-betaling wordt de toegang tot de club ontzegd.
8. Wanneer bij ziekte of blessure het lid tijdelijk niet kan sporten, kan enkel op basis van een geldig doktersattest de
duur van het abonnement verlengd worden.
9. Bij een langdurig verblijf in het buitenland kan het lidmaatschap geschorst worden, mits verwittiging per mail VOOR
de schorsing (info@fit.gent).
10. De dansvloer mag enkel betreden worden met propere sportschoenen of op blote voeten. Het gebruik van een
handdoek is verplicht.
11. Fit. is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies van goederen of gebeurlijke ongevallen in de club, noch op de weg
van en naar de club.
12. Voor alle geschillen met betrekking tot de uitvoering en interpretatie van deze overeenkomst is enkel het
Vredegerecht Gent (4e kanton), resp. de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel te Gent bevoegd,
ook in geval van kort geding. Enkel de Belgische wet is van toepassing.

Mandaat SEPA Europese domiciliëring core
Door ondertekening van het mandaatformulier geeft de klant, gebruiker, de toestemming aan de schuldeiser,
Fit. met BE38ZZZ0806229950 als schuldeiseridentificatie, een opdracht te sturen naar zijn bank om zijn
rekening te debiteren met het gecontracteerde maandbedrag van 45€ gedurende de duur van de
overeenkomst. De vraag tot betaling wordt voorgelegd aan je bank op de 3de dag van elke maand. Een
verzoek tot terugbetaling moet binnen de 8 weken na datum van debitering van het bedrag van zijn rekening
worden ingediend. Het type mandaat is een terugkerende vordering.
*De eerste betaling zal 45€ zijn + het resterende bedrag van de lopende maand.
Voor akkoord, Peggy Possemiers van Fit,

Handtekening lid,

