Algemene voorwaarden Tony’s Gym
1. Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
2. De tussen partijen gesloten overeenkomst is voor de duur zoals overeengekomen in het
inschrijfformulier. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving.
3. De periode van inschrijving wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens
opzegging gedaan uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het overeengekomen termijn.
4. Het opzegtermijn telt 1 kalendermaand voor aanvang van elk nieuw abonnementsperiode,
waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Het wijzigen van het
lidmaatschap geschiedt op dezelfde wijze.
5. De abonnementsgelden wordt d.m.v. automatische incasso geïncasseerd.
6. De vooruitbetaling dient op 1e van de maand te worden voldaan.
7. Contante betalingen kan alleen maar in overleg met Anthony Brandes (eigenaar).
8. Bij het in gebreke blijven van de betaling komen de gebruiksfaciliteiten te vervallen.
9. Een 10 rittenkaart is 6 maanden geldig vanaf de inschrijfdatum.
10. Tony’s Gym behoudt het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen.
Voor lopende abonnementen blijft dit echter ongewijzigd.
11. Tony’s Gym is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen
en/of lichamelijk letsel in en om de gym. Tony’s Gym kan als zodanig niet aansprakelijk
gesteld worden.
12. Tony’s Gym behoudt zich het recht om trainingstijden, programma’s e.d. te wijzigen.
13. Het gebruik van Tony’s Gym bokshandschoenen/scheenbeschermers kan alleen bij de 1e
maand vanaf de inschrijfdatum, daarna zelf zorg dragen voor het aanschaffen van de sport
benodigdheden.

Huisregels
14. Tony’s Gym streeft ernaar een rustige, ontspannen en veilige trainingsomgeving te bieden.
Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
15. Leden dienen 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.
16. Het is verboden met schoenen de mat te betreden.
17. Er geldt een algemeen rookverbod bij Tony’s Gym.
18. Leden dienen zorg te dragen aan persoonlijke hygiëne.
19. Deelnemers dienen tijdens de training geen sieraden (waaronder ook piercings) te dragen.
20. Laat de kleedkamer en gym netjes achter.
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