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Algemene Voorwaarden Lidmaatschap Fysiofitness Fysiotherapie@Maxima. 

Huisregels 

In de fitnesszaal is het dragen van sportkleding en schone sportschoenen verplicht. 

In de fitnesszaal is het gebruik van een handdoek verplicht. 

U dient zich te houden aan de instructies van het aanwezige personeel in de fitnesszaal. 

De aanwezige fysiotherapeuten adviseren en begeleiden u bij het gebruik van de 
fitnessapparatuur. 

Coronaregels: 

Online inschrijven voor fysiofitness is verplicht. 

U mag 60 minuten trainen, dus kom exact op het afgesproken tijdstip. 
 
Houd 1,5 meter afstand van u mede sporter. 

Kleedkamers zijn gesloten, daarom thuis omkleden. 

Bij het betreden van de fitnesszaal graag handen desinfecteren. 

Na gebruik van de fitness apparaten graag het gebruikte fitness apparaat desinfecteren. 

Neem zelf een handdoek en drinken mee. 

Toilet gebruik alleen bij hoogste noodzaak.  

Openingstijden: 

Indien er sprake is van gewijzigde openingstijden van de fitnesszaal dan wordt dit gemeld op de 
website, op Facebook en in de fitnesszaal.  

Fysiotherapie@Maxima behoudt zich het recht voor om de openingstijden van de fitnesszaal te 
wijzigen. 
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Tussentijdse wijzigingen: 

Fysiotherapie@Maxima behoudt zich het recht voor om eenzijdig de kosten voor het 
fysiofitness lidmaatschap te wijzigen. De prijswijziging wordt uiterlijk één maand van te voren 
bekendgemaakt.  

Fysiotherapie@Maxima heeft het recht kortingsregelingen aan te bieden en aanbiedingen te 
doen. Deze zijn niet van toepassing op lopende lidmaatschappen. 

Verplichtingen Fysiotherapie@Maxima: 

Fysiotherapie@Maxima zorgt voor het vereiste onderhoud van de fitnessapparatuur. 

Fysiotherapie@Maxima zorgt dat er EHBO-materiaal aanwezig is. 

De fysiotherapeuten van Fysiotherapie@Maxima hebben voldoende deskundige kennis 
betreffende het gebruik van de fitnessapparatuur en betreffende het geven van trainingsadvies.  

Beëindiging lidmaatschap/ontzegging toegang: 

Het gebruik maken van de fitnessapparatuur in de fitnesszaal van Fysiotherapie@Maxima is ten 
strengste verboden indien men onder invloed is van drugs en/of alcohol. 

Het is verboden te roken in de fitnesszaal van Fysiotherapie@Maxima.  

Voormelde gedragingen leiden onmiddellijk tot beëindiging van het lidmaatschap en ontzegging 
van de toegang tot de fitnesszaal. Er zal in deze gevallen geen restitutie van de 
lidmaatschapskosten plaatsvinden. 

Indien de fysiofitness lidmaatschapskosten niet worden betaald, wordt de betrokkene de 
toegang tot de fitnesszaal ontzegd en het fitness lidmaatschap per direct eenzijdig door 
Fysiotherapie@Maxima beëindigd. 

Uitsluiting aansprakelijkheid Fysiotherapie@Maxima: 

Fysiotherapie@Maxima is niet aansprakelijk voor schade, vermissing en/of diefstal van 
persoonlijke eigendommen. 

Fysiotherapie@Maxima is niet aansprakelijk voor mogelijk letsel ten gevolge van het gebruik 
van de fitnessapparatuur. 

Het gebruik van de fitnessapparatuur, met of zonder fysiotherapeutische begeleiding, is geheel 
voor eigen risico van de gebruiker. 

De gebruiker is aansprakelijk voor de schade die hij of zij toebrengt aan de fitnessapparatuur. 

 


