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1. Algemene voorwaarden SportClub Meerhoven vanaf 01-2023 

• Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van SportClub Meerhoven; 

• De rechten uit hoofde van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk; 

• Minimum leeftijd is 16 jaar om lid te worden m.u.v. clinics of activiteiten tijdens evenementen; 

• SportClub Meerhoven behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, 

alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven te wijzigen; 

• SportClub Meerhoven behoudt ten alle tijden zich het recht leden te weigeren bij misbruik van het 

lidmaatschapsysteem of van de faciliteiten van SportClub Meerhoven; 

• SportClub Meerhoven behoudt zich het recht op erkende vakantieperioden en feestdagen te sluiten 

zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van abonnementsgeld; 

• De sporter traint op eigen risico; 

• Lessen van SportClub Meerhoven kunnen gegeven worden buiten in openbaar gebied. Leslocatie 

wordt altijd per lestype bepaald en van te voren vastgesteld. Wijkt de locatie voor een uitzondering af 

dan zal dit bekend worden gemaakt middels de appgroep, Facebook pagina van SportClub Meerhoven, 

Instagram en/of de website; 

• SportClub Meerhoven is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter 

of bezoeker, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik 

van de faciliteiten mocht overkomen; 

• Alle beeld- en videomateriaal die gemaakt worden tijdens de sportlessen van SportClub Meerhoven 

zijn eigendom van SportClub Meerhoven. Dit materiaal mag gebruikt worden voor promotiemateriaal 

en social media met betrekking tot SportClub Meerhoven. Indien er bezwaar tegen is dient dit 

schriftelijk of per mail kenbaar te worden gemaakt bij SportClub Meerhoven. 

2. Lidmaatschap en betaling 

• Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient het verschuldigde maandrestant incl. evt. overige kosten 

direct met bank boeking of contant te worden betaald. De contributie wordt maandelijks automatisch 

geïncasseerd vanaf de eerstvolgende maand van het lidmaatschap, volgende op de datum van ingang; 

• De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maandelijkse contributie; 

• Indien het maandelijkse contributiegeld en/of andere bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, 

wordt u 3 maal herinnerd aan uw betaling. Bij iedere herinnering wordt er € 5,- administratiekosten, 

per maand per post, in rekening gebracht; 

• Indien na uw derde herinnering openstaand(e) bedrag(en) niet binnen 7 dagen na dagtekening is 

bijgeschreven op de rekening van SportClub Meerhoven, zal SportClub Meerhoven de vordering uit 

handen geven aan een incassobureau. De kosten hieraan verbonden (w.o.  buitenrechtelijke 

incassokosten) zijn voor de rekening van het lid. Tevens dient het lid de wettelijke rente te betalen 

vanaf de datum dat het lid het bedrag verschuldigd is. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de 

voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet 

betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt SportClub 

Meerhoven zich het recht voor het betreffende lid het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen; 
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• Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting 

tot betaling van het verschuldigde abonnementsgeld en schept voor de sporter niet het recht op enige 

vermindering van het abonnementsgeld; 

• SportClub Meerhoven behoudt zich het recht de maandelijkse abonnementsprijzen jaarlijks te 

indexeren; 

• Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend. 

3. Looptijd en opzegging 

• Het SportClub Meerhoven lidmaatschap is geldig voor minimaal een maand en heeft een duur van 

onbepaalde periode, waarna deze automatisch stilzwijgend met 1 kalendermaand wordt verlengd 

voor onbepaalde tijd en kan enkel door schriftelijke opzegging worden beëindigd; 

• Alle wijzigingen in het lidmaatschap, dienen voor de 26ste van de maand schriftelijk per mail zodat wij 

een correcte afhandeling kunnen garanderen; 

• De opzegtermijn betreft 1 kalendermaand, ingaand vanaf de eerste van de nieuwe maand; 

• Een lidmaatschap kan niet opgeschort worden bij persoonlijke omstandigheden. Hierbij wordt het 

lidmaatschap beëindigd met het opzegtermijn van een maand. Terugkeergarantie na deze periode kan 

niet gegeven worden; 

4. Kleding, schoenen en materiaal 

• Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam of bikini-

bovenkleding is verboden; 

• De sporter die deelneemt aan de disqlessen krijgt op basis van bruikleen een disqset. De sporter is 

verantwoordelijk voor de disqset en deze op de goede manier te gebruiken. De sporter kan bij niet 

goed functioneren van de disq terug naar SportClub Meerhoven. SportClub Meerhoven is 

hoofdverantwoordelijke voor het materiaal. De sporter dient zelf zijn disqset mee te nemen naar de 

les. Bij opzegging van lidmaatschap geeft de sporter de disqset terug aan SportClub Meerhoven 

5. Gedrag sporter 

• De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren; 

• Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter deelnemend aan de lessen van SportClub Meerhoven 

in strijd met een of meer bepalingen van dit reglement en/of andere handelingen welke de naam 

en/of de gang van zaken SportClub Meerhoven kan benadelen, geeft SportClub Meerhoven en/of 

diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap als ontbonden te 

beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de buitenlessen te ontzeggen, zonder dat dit grond 

oplevert tot restitutie van abonnementsgeld. 

6. Kinderen 

• Leden worden verzocht kinderen niet mee te nemen naar de les of sportlocatie, met uitzondering van 

de lessen die aan kinderen gegeven worden;  

• SportClub Meerhoven aanvaard geen aansprakelijkheid voor letsel bij kinderen of schade/diefstal van 

goederen. 

  



7. Groepslessen 

• Voor de duur van de lessen geldt een standaard van 50 minuten bij volwassen lessen, mits anders 

aangegeven op het rooster; 

• Bij afwezigheid van instructeur zal SportClub Meerhoven een vervangende instructeur regelen die 

desbetreffende les verzorgt; 

• Gedurende de zomerperiode is er een aangepast zomerrooster van kracht voor de groepslessen, 

welke ruim van tevoren bekend zal worden gemaakt middels appgroep, Facebook pagina van 

SportClub Meerhoven, Instagram en/of de website; 

8. Plichten en verantwoordelijkheden SportClub Meerhoven  

• Het verzorgen van de trainingen gedurende de overeengekomen periode; 

• Het op peil houden van de vakkennis van haar medewerk(st)ers; 

• Er voor zorgen dat de accommodatie, al de aanwezige apparatuur en andere hulpmiddelen, welke 

worden gebruikt, in goede staat verkeren. 


