Deelnameformulier Fietsgroep Hoenderdaal/2Wielerspecialist Driebergen
Achternaam:

Voornaam:

Adres:

Geboortedatum:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

M/V

Telefoon bij calamiteiten:
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de fietsgroep. Wij hanteren huisregels ter bevordering van een prettige sfeer en de veiligheid.
Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van Health Center Hoenderdaal van toepassing. De huisregels en voorwaarden zijn te vinden op
www.hoenderdaal.com en zijn in te zien bij de sportdesk van Health Center Hoenderdaal.

Huisregels Fietsgroep Hoenderdaal 2wielerspecialist







Het is verplicht om een fietshelm te dragen
Deelname kan alleen op een racefiets, deze fiets moet in goede staat zijn
Iedereen dient te zorgen voor eigen plakspullen
Tijdens het fietsen worden de verkeersregels in acht genomen
Er wordt gewerkt met het principe ‘samen uit samen thuis’
Deelname is op eigen risico.
(Health Center Hoenderdaal en 2Wielerspecialist Driebergen sluiten iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor
persoonlijke- en materiële schade of overlijden van een deelnemer tijdens deelname van de activiteit.)








Maximum groepsgrote is 25 deelnemers, bij meer deelnemers zal de groep worden gesplitst
Men dient te allen tijde de aanwijzingen van de leiding op te volgen
Er wordt geadviseerd fietskleding te dragen
Het dragen van kleding met aanstootgevende tekst is niet toegestaan
Men dient de andere deelnemers met respect te behandelen
Grof-, intimiderend-, opruiend-, dreigend- en beledigend taalgebruik is niet toegestaan

Tip: Je kunt een speciale fietsverzekering afsluiten bij NTFU of KNWU.

Privacy
Alle gegevens die u op deze vragenlijst vermeldt, worden binnen Health Center Hoenderdaal strikt vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan
derden worden verstrekt. Het deelnemen aan alle sport- en ontspanningsactiviteiten geschiedt op eigen risico. Health Center Hoenderdaal en
haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel. Door ondertekening van dit formulier verklaart
u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Datum:

Plaats:

Handtekening

Lid

Handtekening

Gemachtigde

Namens Health Center Hoenderdaal/2Wielerspecialist Driebergen

Health Center Hoenderdaal

2Wielerspecialist Driebergen

Hoendersteeg 7 | 3972 NA Driebergen | 0343-529333

De Sluis 32-33 | 3972 CW Driebergen | 0343 554403

Algemene voorwaarden Health Center Hoenderdaal
Artikel 1. Definities
In dit reglement wordt gesproken over onder andere
lidmaatschap, abonnement, leden en dergelijke. Deze
woorden worden slechts gebruikt als synoniem voor
gebruikersrecht, medegebruikers en dergelijke. Waar in
dit reglement gesproken wordt over Health Center
Hoenderdaal, wordt bedoeld Stichting Health Center
Hoenderdaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Utrecht onder nr. 4118072 en gevestigd aan de
Hoendersteeg 7 te Driebergen.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Alle leden ontvangen een exemplaar van dit
lidmaatschapsreglement bij inschrijving. Leden worden
geacht dit reglement voor ondertekening te hebben
doorgelezen en verklaren middels ondertekening van het
contract het reglement en de daaraan verbonden
voorwaarden en huisregels zonder voorbehoud te
accepteren. De directie is gerechtigd indien daartoe uit
directie- overwegingen de noodzaak bestaat de
onderhavige voorwaarden en het reglement te wijzigen
en/of aan te vullen. Het fitnesscentrum van Hoenderdaal
is aangesloten bij Fit!vak. Wanneer de algemene
voorwaarden van Hoenderdaal afwijken van de
voorwaarden van Fit!vak, gelden de regels die het meest
voordelig zijn voor het lid.
Artikel 3. Lidmaatschap
Onder het lidmaatschap wordt verstaan een lidmaatschap
waarbij gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten
behorende bij betreffend lidmaatschap gedurende de
openingstijden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en
niet overdraagbaar.
Artikel 4. Kosten
a.
Eenmalige kosten
Bij het aangaan van een lidmaatschap is een eenmalig
bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd hetgeen voor
aanvang van de contractperiode voldaan dient te zijn.
b.
Kosten lidmaatschap
Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen
type lidmaatschap. Het lidmaatschap kan voldaan worden
in maandelijkse of jaarlijkse termijnen vooruit, afhankelijk
van de gekozen faciliteit(en), d.m.v. automatische incasso.
Deze incasso vindt plaats rond de maandwisseling. Mocht
een incasso niet lukken en is er geen contact geweest met
het lid voor betaling dan is Health Center Hoenderdaal
gerechtigd de incasso een maand later te herhalen voor
betreffende periode. De lidmaatschapgelden worden
jaarlijks geïndexeerd, de directie bepaalt de hoogte van de
nieuwe lidmaatschapsgelden. Betaling van het
lidmaatschapsgeld geschiedt volgens de overeenkomst die
is gesloten tussen de stichting Health Center Hoenderdaal
en het lid. Bij niet tijdige betaling is het lid - zonder dat
sommatie of voorafgaande in gebreke stelling vereist is in gebreke. Indien na schriftelijke aanmaning het
openstaande bedrag niet is voldaan kan de toegang tot
Health Center Hoenderdaal worden ontzegd. Zodra de
totale achterstand betaald is, kan er weer gebruik
gemaakt worden van de faciliteiten. Indien Health Center
Hoenderdaal een niet betaalde vordering ter incasso uit
handen geeft, komen alle gerechtelijke en buiten
gerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke
zijnde lid. De buitengerechtelijke kosten bedragen
minimaal 15% van de openstaande vordering plus rente.
Artikel 5. Duur van het contract en automatische
verlenging
De contracten worden afgesloten voor een van te voren
bepaalde periode en worden na afloop van deze periode
automatisch verlengd met een periode van 1 maand. Het
contract wordt niet automatisch verlengd, indien het lid
middels een brief of opzegformulier, 1 maand voor afloop
van het contract aan Health Center Hoenderdaal
mededeelt zijn of haar contract niet te willen verlengen.
Jaarlidmaatschappen van de fitness hebben een
proefmaand. In de eerste maand van het jaarlidmaatschap
mag het lidmaatschap worden beëindigd. Het inschrijfgeld
en het lidmaatschapsgeld

van de eerste maand wordt in rekening gebracht. Knipkaarten
hebben een onbeperkte geldigheidsduur. Een tussentijdse
beëindiging van het contract/knipkaart door het lid of
restitutie van de betaalde (lidmaatschaps/knipkaart)gelden is
niet mogelijk. Uitsluitend voor fitnesslidmaatschappen
(inclusief All Inclusive) is het tijdelijk stopzetten van het
lidmaatschap mogelijk via het “slapend lid” abonnement. Dit
houdt in dat gedurende een afgesproken periode het lid geen
gebruik zal maken van de faciliteiten van Health Center
Hoenderdaal. Deze periode bedraagt minimaal één maand en
maximaal 6 maanden en wordt toegevoegd aan de totale
contractperiode. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het
tennis lidmaatschap van T.V. Risenborgh heeft een looptijd
van één jaar en worden automatisch met dezelfde periode
verlengd tenzij het lid uiterlijk 1 maand voor afloop van het
contract mededeelt zijn of haar lidmaatschap niet te willen
verlengen.
Artikel 6. Beëindiging van een lidmaatschap
De directie van Health Center Hoenderdaal behoudt zich het
recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap,
ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te
beëindigen in één van onderstaande gevallen;
a.
zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de
voorwaarden, het reglement of huisregels van
Health Center Hoenderdaal ernstig en/of
herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het
oordeel van de directie misdraagt. Hierbij volgt
geen restitutie van betaalde
lidmaatschapsgelden.
b.
met een schriftelijke waarschuwing vooraf,
indien betalingen voortkomend uit het
lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet
zijn voldaan.
Artikel 7. Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap
Gedurende de lidmaatschapsperiode van een
fitnesslidmaatschap kan een lid kiezen voor een andere
abonnementsvorm. Het nieuwe lidmaatschap zal dan geldig
zijn tot het einde van de bestaande contractperiode. Het
opgebouwde lessen tegoed gaat hiermee verloren.
Tussentijds opwaarderen (kiezen voor een duurder
lidmaatschap) van overige (anders dan fitness)
lidmaatschappen mag op elk gewenst moment. Echter het
terugzetten (kiezen voor een goedkoper abonnement) van
overige (anders dan fitness) lidmaatschappen mag na einde
contractdatum. Veranderingen dienen middels invulling van
een mutatieformulier voor de 23e van de maand bij de
receptie te geschieden. Mutaties zullen per volgende
betalingsperiode van kracht zijn. Vanaf het moment van
terugzetten of opwaarderen van overige (anders dan fitness)
lidmaatschappen gaat een nieuwe contractsperiode in van
een jaar.
Artikel 8. Bewijs van lidmaatschap
Elk lid krijgt als bewijs van lidmaatschap een ledenpas met
daarop het lidmaatschapsnummer. Deze dient gebruikt te
worden bij binnenkomst voor de registratie van het bezoek
en de veiligheid. Indien een ledenpas is verloren of
zoekgeraakt, dient er een vervangend pasje tegen vergoeding
te worden aangevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van
elk lid zorgvuldig met de clubpas om te gaan. Het is niet
toegestaan dat enig ander persoon gebruik maakt van de
clubpas.
Artikel 9. Gedrag van leden
Leden zullen geen misbruik maken van de apparatuur of
faciliteiten welke Health Center Hoenderdaal biedt. Eventuele
beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door
aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te
worden door desbetreffende leden. Leden worden geacht de
gebruiksreglementen/huisregels voor de betreffende
faciliteit(en) in acht te nemen. Deze maken onderdeel uit van
de overeenkomst. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan
leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. Inbreuk op deze
gedragsreglementen wordt beschouwd als een ernstige
schending van het reglement in de zin van artikel 6 a. Leden
wordt niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten
indien zij onder invloed zijn van drank, drugs of andere
geestverruimende middelen.

Artikel 10. Introducé(e)s
Afhankelijk van de gekozen activiteit kunnen leden
(een) introducé(e)s meenemen. Vooraf dient het
verschuldigde introductiegeld aan de receptie te
worden voldaan. Het lid is gedurende het verblijf bij
Health Center Hoenderdaal verantwoordelijk voor het
gedrag en de veiligheid van zijn of haar gast(en).
Introducé(e)s hebben dezelfde rechten en plichten als
het lid dat hen vergezelt. Het is de
verantwoordelijkheid van het lid om zich ervan te
vergewissen dat zijn of haar gast zich conformeert aan
de voorwaarden en het reglement van Health Center
Hoenderdaal. Het directie behoudt zich het recht voor
om:
a.
zonder opgaaf van redenen een
introducé(e) de toegang te weigeren;
b.
zelf gasten op de accommodatie uit te
nodigen;
c.
de hoogte van het introductiebedrag te
bepalen.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico
gebruik van de faciliteiten van Health Center
Hoenderdaal. Health Center Hoenderdaal sluit iedere
verantwoordelijkheid van haar of één van haar
medewerkers uit voor persoonlijke schade of
overlijden van een lid tijdens het verblijf op de
accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt
gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Ieder lid
vrijwaart Health Center Hoenderdaal voor iedere
aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de
betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar
aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van
handelen of nalatigheid van het lid. Health Center
Hoenderdaal is niet aansprakelijk voor verlies, schade
of diefstal van eigendommen, ongelukken of letsel
tijdens gebruik van en/of aanwezigheid op de
accommodatie noch voor diefstal, beschadiging en/of
het teniet gaan van goederen van de huurder en/of
bezoekers en/of leden en/of derden gebruikt dan wel
opgeslagen in de door Health Center Hoenderdaal in
gebruik gegeven ruimtes. In geval van calamiteiten of
andere niet aan Health Center Hoenderdaal toe te
rekenen oorzaken, waardoor aan de
beschikbaarstelling van accommodatie niet kan
worden voldaan, kan geen schadeloosstelling worden
geëist. De contractduur van het lidmaatschap zal dan
verlengt worden met het aantal dagen dat de
accommodatie niet beschikbaar was.
Artikel 12. Overige zaken
De leden geven de directie toestemming om
fotografische en andersoortige opnamen van groepen
en/of individuen te gebruiken voor redactionele of
promotionele doeleinden. De directie behoudt zich het
recht voor de openingstijden aan te passen ten
behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie,
speciale gelegenheden, vakanties of andere
motiverende redenen, maar zal trachten de leden
vooraf hiervan op de hoogte te brengen. Middels
ondertekening van het lidmaatschapsformulier gaan
leden akkoord met het verwerken van hun
persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zullen
uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden
en derhalve niet aan derden worden verstrekt.
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