
 
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN KORT VERBLIJF 
 

 Het kortverblijf abonnement is beschikbaar voor klanten van hotels in de regio die meerdere 
overnachtingen hebben geboekt. 

 Het kortverblijf abonnement kost €10,- en is geldig voor één week. 

 Met dit abonnement is het mogelijk om één week lang te fitnessen en lessen te volgen. 

 Voor klanten die gebruik maken van het kort verblijf abonnement is geen fitheidstest 
beschikbaar. Zij kunnen echter wel een persoonlijk trainingsprogramma op laten stellen door 
een van onze fitnessinstructeurs. 

 Klanten die gebruik maken van het kortverblijf abonnement krijgen een kaart met de naam 
van de klant en de begin- en einddata van de desbetreffende week. 

 Aan het kort verblijf abonnement is geen opzegtermijn verbonden. 

 In het gehele centrum is het dragen van schone, niet afgevende sportschoenen verplicht. De 
buitenschoenen kunnen in de daarvoor bestemde rekken geplaatst worden. 

 Het gebruik van een handdoek tijdens de lessen en op de trainingsapparatuur is verplicht. 
Het is mogelijk een handdoek te huren van het Fysiotherapie en Trainingscentrum. 

 Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties in het Fysiotherapie en Trainingscentrum 
te nuttigen. 

 In het Fysiotherepie en Trainingscentrum is het mogelijk om gebruik te maken van een 
kluisje. Indien de kluissleutel door de cursist is verloren, is De Linie genoodzaakt €10,- in 
rekening te brengen. 

 Uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een goed en passend (fitness) advies 
wordt gevraagd om persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en 
niet zonder toestemming aan derden verstrekt. 

 De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden, de tarieven en het lesrooster van 
het Fysiotherapie en Trainingscentrum te wijzigen. 

 De directie is niet aansprakelijk voor diefstal en vermissing van eigendommen van leden. 

 De cursist verklaart hierbij dat hij/zij de onderhavige sportactiviteiten in het Fysiotherapie en 
Trainingscentrum uitsluitend en alleen zal uitoefenen voor eigen risico en dat kosten van 
enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Tevens zal de cursist 
Fysiotherapie en Trainingscentrum De Linie vrijwaren van aanspraken van derden. 

● Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld aan de hand van de Algemene 
Leveringsvoorwaarden Fit!Vak, brancheorganisatie voor erkende sport- en bewegingscentra.  

● Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist akkoord te gaan met 
het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens door Fysiotherapie en Trainingscentrum De 
Linie. Fysiotherapie en Trainingscentrum De Linie zal uw persoonsgegevens zorgvuldig 
verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens 
worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit 
onze bestanden verwijderd. 
 
 
Deze algemene voorwaarden behoren bij het inschrijfformulier van Fysiotherapie en 
Trainingscentrum De Linie. De cursist verklaart met ondertekening van het 
inschrijfformulier de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en hiermee akkoord te 
gaan. 


