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o Abonnementen: 

o Abonnementen worden vooruit betaald. 
o De abonnementen Vast en Flexibel kunnen uitsluitend voldaan worden per 

maandelijkse incasso.  
o Een Vast abonnement gaat na de aangegeven periode van 12 maanden over in 

een Flexibel abonnement. Wilt u gebruik blijven maken van de korting dan sluit u 
voor het einde van de looptijd opnieuw een Vast abonnement af. 

o Een Flexibel abonnement kan voor vakantieperiodes langer dan 4 weken stilgezet 
worden. Dit dient schriftelijk aangevraagd te worden.  

o Opzeggen van een abonnement dient altijd schriftelijk te gebeuren.  
o Bij voortijdig opzeggen van een abonnement wordt geen restitutie verleend. Bij 

een Vast-abonnement gaat het inhouden van contributie via incasso dus door tot 
het einde van de looptijd. 

o Ook als u niet komt (bv. vanwege vakantie) loopt uw abonnement door, echter 
kunt u binnen de termijn van uw abonnement een gemiste les inhalen. 

o Bij langdurige ziekte, ziekenhuisopname of zwangerschap kan een tijdelijke stop 
van uw abonnement aangevraagd worden. Dit dient schriftelijk te gebeuren. 

o Uw abonnement  is niet overdraagbaar aan een ander persoon. 
o Sporten u en uw partner bij ons dan heeft u recht op korting. U moet echter 

woonachtig zijn op hetzelfde adres. Deze korting geldt alleen bij het Flexibele 
abonnement. 

o In schoolvakanties kan er een aangepast lesprogramma gevolgd worden. 
o Op officiële feest- en vrije dagen is Fysiosport Son gesloten.  
o Fysiosport Son is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of het in ongerede 

raken van goederen. 
o Voor uw waardevolle spullen zijn er kluisjes beschikbaar. Laat geen waardevolle spullen 

in de kleedkamer achter. 
o Gelieve tijdens het sporten correcte sportkleding en schone sportschoenen te dragen die 

u alleen binnen gebruikt. 
o Maak voor de hygiëne gebruik van een handdoek. 
o Fysiosport Son is gerechtigd zonder opgaaf van redenen het reglement, tarieven en 

lestijden te wijzigen. 
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