Tarieven FysioSport centrum FiTT
Het maandbedrag per incasso is:
€ 38,50 (bij 1uur FiTT p/w)
€ 72,00 (bij 2uur FiTT p/w)
€ 102,00 (bij 3uur FiTT p/w)
Entree test ten behoeve van FiTT
Her test ten behoeve van FiTT
Test zonder deelname aan FiTT

€ 47,50
€ 45,00
€ 59,50

GROEPEN:
Het maandbedrag per groep is: € 314,50
(bij 1 uur FiTT p/w per groep van max. 10 personen)

Deelnemers verbinden zich voor
minimaal 3 maanden aan FiTT
€ 3,00 toeslag op bovenstaande maandtarieven
bij betaling per Nota !
Zie Algemene Voorwaarden op de achterzijde
Alle bedragen zijn incl. 9%btw

Algemene Voorwaarden van het FysioSport centrum FiTT
1. De voorwaarden gelden voor alle contracten die het Fysiotherapeutisch Instituut voor Trainingsbegeleiding Texel, hierna te
noemen FiTT afsluit met particuliere/individuele deelnemers of bedrijven.
2. Wordt door een bedrijf een contract afgesloten ten behoeve van een of meer van haar werknemers, dan staat het bedrijf er
voor in dat aan de werknemer(s) een exemplaar van deze voorwaarden wordt overhandigd vóór de eerste training. FiTT stelt
kosteloos een voldoende aantal exemplaren aan de werkgever ter beschik king.
3. Voordat FiTT een trainingsprogramma opstelt, dient de aanstaande deelnemer een ingangstest / entreetest af te
leggen, deze is voor risico van de deelnemer. FiTT garandeert alleen de vakbekwame opzet van de test. De
geldigheidsduur van een FiTT-test/ hertest is 12 maanden. Bij deelnemers aan Schwinn Indoor Cycling wordt via een Schwinn
Indoor C ycling PARQ lijst een C ycling intake afgenomen.
4. Naar aanleiding van de testresultaten stelt FiTT een individueel trainingsprogramma op, dat op schrift aan de
deelnemer wordt uitgereikt. Deelnemers aan Schwinn Indoor Cycling ondergaan de groepsgewijze training gebaseerd op de
individuele hartslag.
5. De deelnemers werken dit oefenprogramma af in groepen van maximaal tien deelnemers, waarbij FiTT nauwgezet toezicht
houdt. Bij het structureel veranderen van het FiTT-uur wordt € 10,- in rekening gebracht voor aanpassing van het
oefenprogramma.
6. FiTT behoudt zich het recht voor om het programma tussentijds te wijzigen als de conditie van de deelnemer dit naar het
oordeel van FiTT noodzakelijk of wenselijk maakt. Een tussentijdse verslechtering in de gezondheidstoestand van een deelnemer
dient de deelnemer zelf aan FiTT te melden, teneinde deze in staat te stellen, indien nodig, het programma aan te passen; bij
verzwijgen vervalt de aansprakelijkheid van FiTT voor eventuele schade aan de gezondheid van de deelnemer. FiTT adviseert de
deelnemers elke drie tot vier maanden een vervolgtest / hertest te laten afnemen. Eén hertest per 12 maanden, bij een continu
(voldaan) abonnement, is gedeeltelijk in het tarief opgenomen. De in het tarief begrepen hertest wordt individueel afgenomen
op een voor de betreffende FiTT groep jaarlijks door FiTT vastgestelde hertestperiode. Per hertestperiode worden vier groepen,
van de voor een hertest in aanmerking komende leden, aangewezen. Voor de deelnemers, die om welke reden dan ook, niet op
één van de vastgestelde testdagen hertest kunnen worden vervalt het recht op de binnen het tarief vastgelegde hertest. Het
gedeelte dat niet binnen het tarief is opgenomen wordt door FiTT beschikbaar gesteld. Aan het in het tarief opgenomen deel ten
behoeve van de hertest en het deel dat FiTT beschikbaar stelt kunnen geen rechten worden ontleend.
7. Voor schade aan de gezondheid van een deelnemer die een gevolg is van een kunstfout van één of meer medewerkers van
FiTT draagt FiTT de financiële gevolgen tot een maximum van € 1.250.000,- per geval en een maximum van €2.500.000,- per
jaar.
8. C ontracten kunnen worden aangegaan op elke dag van de maand en hebben een contractsduur van drie maanden.
Tenzij minstens één kalendermaand vòòr afloop schriftelijk wordt opgezegd, wordt het contract automatisch telkens met 1
maand verlengd.
Voor cursussen wordt een aantal lessen afgesproken (bv. 10, 15 of 20 lessen). Met bedrijven worden
(kalender)jaarcontracten aangegaan. Bedrijven hebben een opzegtermijn van 1 maand.
9. Particulieren kunnen betalen via een nota, dan is de betalingstermijn veertien dagen en wordt da arna 1% rente per
aangebroken maand in rekening gebracht, of via een opdracht tot maandelijkse Automatische Incasso aan FiTT, in dit laatste
geval wordt per nota een korting van € 3,00 verstrekt. De eerste nota, aan het einde van de eerste deelname maand, omvat de
entreetest + de eerste maand of een deel van die maand. Voor individuele FiTT deelnemers (geen bedrijven) geldt na een
continu (voldaan) abonnement van 24 maanden, een korting op het dan geldende basistarief. Exclusief het in het tarief
opgenomen deel ten behoeve van de hertest. Na een continu (voldaan) abonnement van 36 maanden geldt wederom een
korting op het dan geldende basistarief voor de individuele FiTT deelnemer. Dit is exclusief het in het tarief opgenomen deel
ten behoeve van de hertest. Bij Schwinn Indoor C ycling hebben abonnementhouders een vaste plaats in het fietstrainingsuur.
(het basistarief is € 41,50)
10. Bij een betalingsachterstand van drie maanden of meer is FiTT gerechtigd het contract te beëindigen, maar blijft de
deelnemer het achterstallige bedrag, vermeerderd met een maandbedrag, aan FiTT schuldig. FiTT berekent hier voor per
herinneringsnota administratiekosten (1ste € 4.00, 2de + € 7,00, 3de + € 10,00, allen ex btw).
11. Betaling is in principe verschuldigd, ongeacht of de deelnemer al dan niet op de training verschijnt, met de volgende
aantekeningen :
A) een incidentele, voorzienbare en minstens 4 uur vooraf gemelde verhindering(en) geeft de deelnemer het recht,
binnen 4 weken, in een door FiTT aan te wijzen trainingsuur, de gemiste sessie(s) in te halen.
B) een onvoorzienbare overmachtssituatie (dit uitsluitend ter beoordeling van FiTT) doet de betalingsplicht voor de
gemiste sessies vervallen. Bij een cursus is er geen inhaalmogelijkheid!
12. Partijen komen reeds nu overeen dat zij geschillen die tussen hen zullen ontstaan ter zake van een gesloten
overeenkomst en de uitvoering daarvan zullen voorleggen aan de bevoegde kantonrechter.
Garantie op kwaliteitsbeheer :
A. FiTT heeft zich aangesloten bij Het Gezonde Net welke een zelfstandige organisatie is. FiTT heeft hechte banden met de NVFS
(Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg), welke een lid vereniging is van het KNGF (Koninklijk
Nederlands Genootschap voor de Fysiotherapie). Tevens is FiTT lid van FIT!vak en aangesloten bij FIT!Ned. FiTT is LERF goed
gekeurd.
B. FiTT garandeert, dat zij zich zonder voorbehoud zal houden aan de eisen verbonden aan het lidmaatschap van Het Gezonde
Net, waaronder de bouwkundige kwaliteitseisen, de inrichtingseisen, als wel de personele opleidings- en kwaliteitseisen.
13.FiTT conformeert zich aan de algemene voorwaarden van FiT!VaK
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