Informatie en Algemene voorwaarden
Deze infobrief bevat informatie over een aantal aanpassingen die wij door Corona toepassen om
veilig te kunnen sporten. Tevens is er een administratieve wijziging in verband met het invoeren van
een automatische incasso. Lees de punten goed door en houdt u zich alstublieft aan de regels.
De oefenzaal is aangepast zodat dit er een veilige omgeving is voor medewerkers en sporters.
Tussen de apparaten staan schermen zodat elk apparaat gebruikt kan worden. Voor de apparaten
zijn lijnen op de grond aangebracht die de 1,5 meter aanduiden.
Wij vragen u om rekening te houden met de volgende punten:
● Kom op de afgesproken tijd. De fysiotherapeut houdt in de gaten dat er maximaal 10 mensen
zich in de oefenzaal bevinden.
● Sporters dienen na afloop van het trainen direct te vertrekken.
● Kom omgekleed naar de praktijk en douche thuis, de kleedkamers zijn niet in gebruik.
● Desinfecteer uw handen bij de balie voordat u de oefenzaal betreedt.
Aandachtspunten tijdens het trainen in de oefenzaal:
● Neem een handdoek mee voor tijdens het trainen. Deze dient u te gebruiken om op te zitten
tijdens het uitvoeren van de oefening.
● Er zijn verschillende sprays met schoonmaakmiddel in de oefenzaal. Maak na gebruik het
desbetreffende apparaat hiermee schoon, denk ook aan het bedieningspaneel.
● Geef elkaar de ruimte bij het opschuiven na een oefening, houd 1,5 meter afstand van
elkaar.
● Gebruik uw eigen bidon om uit te drinken tijdens het trainen.
● Gooi alleen de doekjes in de prullenbak waarmee u het apparaat mee schoon gemaakt heeft.
Administratief
Vanaf juli 2020 gaan wij over naar een automatische incasso. Iedereen die nu gaat starten kan de
machtiging hiervoor tekenen. Uw begeleider kan u deze uitdelen.
Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso, dan krijgt u vanwege de kosten een
aangepast abonnement met maandelijkse verhoging van €2,90.
Ook bij zomerstop van minimaal 4 weken loopt automatische incasso door. Men ontvangt dan
betaling van 1 maandabonnement retour op bank. U heeft een opzegtermijn van 14 dagen en dient
dit schriftelijk te melden.
Mocht u vragen hebben, dan staan wij voor u klaar.
Met sportieve groet,
Het team van Fysio Topzorg
Samen beter in beweging
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Algemene voorwaarden fitheidstrainingen MTC VEENDAM
Lidmaatschap:
• Een 1e lidmaatschap wordt voor 3 maanden aangegaan en wordt na afloop van deze periode
zonder opzegging automatisch maandelijks verlengd.
Abonnementsperiode:
Per maand
Per kwartaal
Opzeggen lidmaatschap:
• Zonder opzegging wordt uw lidmaatschap na de eerste 3 maanden automatisch met de met
abonnementsperiode verlengt. U ontvangt maandelijks een factuur van ons.
• Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 14 dagen voor het einde van de
abonnements-periode schriftelijk, middels de daarvoor bestemde formulieren, te geschieden, anders
zijn wij genoodzaakt u de contributie voor de nieuwe periode in rekening te brengen.
Factuur en Automatische incasso:
• De contributie voor de abonnementen worden via automatische incasso geïnd.
• MTC Veendam behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen.
• De eenmalige kosten voor intake en inschrijfgeld staan op uw eerste factuur.
• Bij uitzondering kan de contributie worden voldaan op rekeningnr.:
NL 91 RABO 0304 5091 59 t.n.v. MTC Veendam, u ontvangt een factuur vermeerderd met
administratiekosten.
Bewindvoering – Budgetbeheer - Curatele- –Schuldsanering – etc.
Er zijn situaties denkbaar dat meegetekend moet worden door een bewindvoerder.
Inhaallessen:
• Incidenteel afgezegde trainingen kunnen, in overleg met betrokken medewerkers van MTC
Veendam, op een ander tijdstip in dezelfde week, dan wel de week direct daarop volgend, worden
ingehaald.
• Indien aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, komt de training te vervallen.
• Een afgesproken inhaaltraining wordt direct als getraind beschouwd. Mist u een inhaaltraining, dan
komt deze te vervallen.
Zomerstop:
In principe gaan alle trainingen óók door in vakanties. Wanneer u gebruik maakt van de zomerstop
(minimaal 4 weken stop), ontvangt u het bedrag van 1 maand contributie retour op uw rekening.
Hygiëne:
• Sportschoeisel – train op sportschoenen waarmee je niet buiten hebt gelopen
• Ieder lid is verplicht, tijdens de training, een schone handdoek te gebruiken.
• In verband met hygiëne en veiligheid is trainen op blote voeten niet toegestaan.

Algemeen:
• MTC Veendam behoudt zich het recht voor, de trainingstijdstippen te wijzigen.
Aansprakelijkheid:
• MTC Veendam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan ten gevolge van het
gebruik van de faciliteiten;
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• MTC Veendam heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze is alleen van toepassing
indien men de contributie heeft voldaan;
• Schade door de leden toegebracht aan de inventaris of aan de onroerende goederen van MTC
Veendam, dan wel Fysio Topzorg, kan verhaalbaar zijn op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
• Wanneer er wijzigingen zijn in uw gezondheidstoestand en/of wijzigingen zijn op het gebied van
gebruik van medicatie dient u hiervan melding te maken. MTC Veendam heeft hiervoor geen
verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld.

3

Corona - RIVM richtlijnen
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak, dit geldt voor iedereen;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19).
Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog
klachten had (volg hierin het advies van de GGD);
• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand het
nieuwe coronavirus is vastgesteld;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• personen kunnen bij klachten laagdrempelig worden getest via bedrijfsarts of GGD;
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden,
uitzondering voor kinderen en jeugd tot en met 18 jaar tijdens sportactiviteiten.
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de sportlocatie vertrekt thuis naar het toilet;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• vermijd het aanraken van je gezicht.

4

