
 
 

Algemene  Voorwaarden MediFit – Fysiotherapie de Smisse 

 
Medische gegevens 
  

De door u ingevulde en aan ons verstrekte medische gegevens dient u nauwkeurig in te vullen. Bij twijfel 

is het verstandig uw huisarts en/of specialist te raadplegen. U bent verantwoordelijk voor de juistheid 

van de door u aangeleverde gegevens. Fysiotherapie de Smisse kan niet aansprakelijk worden gesteld 

voor lichamelijk letsel dat u tijdens de intake, fittest of medische fitness oploopt. 

 

Betaling 
 

Het Medifit-abonnement kan alleen via automatische incasso betaald worden. 

 

De kosten van de intake worden tezamen met de eerste incasso afgeschreven. 

 

Bij wanbetaling of uitblijven van betaling wordt uw abonnement per direct opgeheven en worden alle 

gemaakte kosten, zoals administratie-en incassokosten, geheel op u verhaald. 

Bij voortijdig opzeggen van uw abonnement krijgt u geen geld terug. Bij overmacht is overleg mogelijk, 

neemt u hiervoor contact op met Medifit@fysiotherapiedesmisse.nl 

 

Abonnement 
 

Uw abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De duur van uw abonnement is bij aanvang 

3 maanden, en is na deze termijn maandelijks opzegbaar.  

 

Uw abonnement wordt steeds automatisch met 1 maand stilzwijgend verlengd. 

 

U kiest aan het begin van de looptijd van uw abonnement een vast uur waarin u deelneemt. Er geldt een 

maximum van 10 vaste deelnemers per uur, waarbij geldt vol = vol. Flexibele abonnementen met 

wisselende uren per week en/of vrije inloop zijn niet mogelijk. Bent u incidenteel verhinderd dan  kunt 

u dit uur op een ander tijdstip diezelfde week inhalen, afhankelijk van de beschikbaarheid. Wenst u 

gedurende de looptijd van uw abonnement van uur te wisselen? Ook dit is mogelijk afhankelijk van de 

beschikbaarheid. 

 

Opzeggen abonnement 
 

Er geldt een opzegtermijn van 14 dagen vóór afloop van uw abonnementsperiode. U dient dit schriftelijk 

aan ons door te geven door middel van een e-mail aan Medifit@fysiotherapiedesmisse.nl of een 

getekende brief welke u kunt overhandigen aan de instructeur. 

 

Indien u niet (tijdig) opzegt, blijft u betalingsplichtig.  

 

Indien u voor een periode langer dan 1 maand ziek of geblesseerd bent (mits gemeld) kan er overlegd 

worden voor een passend regeling. Neem hiervoor contact op met Medifit@fysiotherapiedesmisse.nl. 

 

We verzoeken u vriendelijk zich af te melden indien u niet aanwezig bent. Op het moment dat u zonder 

bericht niet aanwezig bent op de training, is het niet mogelijk om trainingsuren in te halen of op welke 

manier dan ook deze uren te verrekenen. 
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Persoonlijke eigendommen 
 

Uw persoonlijke eigendommen kunt u opbergen in de daarvoor aanwezige kluisjes. Fysiotherapie de 

Smisse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van uw 

eigendommen. 

 

Sportkleding 
 

In de sportzaal is het dragen van schone sportkleding en schone sportschoenen met niet afgevende zolen 

verplicht. Om hygiënische redenen is het verplicht bij grondoefeningen en gebruik van fitnesstoestellen 

een handdoek te gebruiken als afscherming tussen vloer en/of materiaal. Iedere klant dient de toestellen 

na gebruik schoon te maken met aanwezige desinfectiemiddelen. Slechts een afsluitbare fles of bidon 

met water is toegestaan in de sportzaal. 

 

 

Overig  
 

In gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist het management van Fysiotherapie de Smisse. 

Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden indien daartoe aanleiding is. Alle huidige leden zullen op 

de hoogte worden gesteld van de wijziging. 

 


