
Versie 1.0 

 

Algemene voorwaarden 
Waterland Sports 

Bewegen op Maat 

 

 

Nijlstraat 34 

1448 NX 

Purmerend 

   

www.waterlandsports.nl 

info@waterlandsports.nl 

0299 647658 

     
Algemeen  

 De openingstijden van Waterland Sports zijn van maandag t/m vrijdag van 08:00 – 22:00 uur, op 

zaterdag van 09:00 – 13:00 uur en van 01 november tot 01 mei op zondag van 09.00 – 13.00 uur. 

 Bij ieder bezoek dient uw aanwezigheid geadministreerd te zijn.  

 Voor alle bezoekers geldt dat tijdens het sporten schone binnenschoenen gedragen dienen te worden 

(die niet afgeven) en dat het gebruik van een handdoek verplicht is.  

 Als u voor de eerste keer gebruik maakt van de fitnessruimte, dient dit op afspraak te geschieden.  

 Bij tijdig gemelde blessures of ziekte kunt u uw lidmaatschap bij de receptie van Waterland Sports 

tijdelijk (maximaal twee maanden) laten deactiveren. Hiermee wordt uw contributieverplichting 

doorgeschoven. Hiervoor dient u een medische verklaring te overleggen. De eerste twee weken van de 

periode is voor eigen rekening.  

 Voor vakanties kan de contributieverplichting niet worden doorgeschoven.  

 Dranken mogen alleen in bidon of kunststof fles in de sportzalen worden meegenomen. Het gebruiken 

van alcoholische dranken tijdens het sporten is verboden.  

 Waterland Sports is in geen geval aansprakelijk voor diefstal van, verlies van of schade aan 

eigendommen in en om het pand.  

 Waterland Sports is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, blessures en ongemakken van 

personen in en om het pand.  

 De sporters dienen de medewerkers van Waterland Sports op de hoogte stellen van blessures en 

handicaps.  

 Lidmaatschappen & tarieven  

 Na het ondertekenen van het inschrijfformulier bent u betalingsplichtig. Dit betekend dat Waterland 

Sports recht heeft op abonnementsgeld vanaf de ingangsdatum van uw abonnement. 

 Alle lidmaatschappen zijn per maand en worden zonder schriftelijke opzegging (opzeggingsformulier) 

automatisch verlengd.  

 De verschuldigde bedragen worden per automatische incasso vooraf van uw rekening afgeschreven. 

Indien de incasso tweemaal achtereen niet mogelijks is, worden administratiekosten in rekening 

gebracht.  

 Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.  

 Het lidmaatschap kan uitsluitend beëindigd worden door middel van een opzeggingsformulier. De 

opzegging dient uiterlijk een maand voor ingang van de nieuwe abonnementsperiode te worden 

ingediend.  

  Vakanties  

 De vakanties van leden en aangepaste roosters tijdens de algemene vakanties en of feestdagen zijn in de 

abonnementsprijzen verrekend.  

 Waterland Sports is gesloten op officiële feestdagen, op St Nicolaas vanaf 17:00 uur, op 24 december 

vanaf 18.00 uur, 31 december en 01 januari.  

 Gedurende de zomervakantie hanteert Waterland Sports een zomerrooster (zes weken). De 

openingstijden worden dan aangepast en groepsactiviteiten komen te vervallen. Ieder lid kan gedurende 

de openingstijden vrij gebruik maken van de fitness.  

 Gedurende de bouwvak (drie weken) is de sauna gesloten.  
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