Algemene voorwaarden
Artikel 1 – Definities
In dit reglement wordt gesproken over o.a. lidmaatschap, gasten en leden. Deze
woorden worden slechts gebruikt als synoniem voor o.a. gebruiksrecht en
medegebruikers. Dit reglement bevat geen statuten/huishoudelijk reglement van een
sportvereniging en mag dan ook niet als zodanig beschouwd worden. Waar in dit
reglement gesproken wordt over Zwembad Son wordt specifiek bedoeld Zwembad
Son B.V. Thermaelaan 2 5691 PM te Son & Breugel Tel. 0499 476383. Ingeschreven bij
de K.V.K. te Eindhoven onder nr. 70546290.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Alle gasten/leden ontvangen een exemplaar van dit lidmaatschapsreglement bij
inschrijving. Dit reglement en de voorwaarden zullen altijd op een zichtbare plaats
bij de receptie ter inzage liggen. Gasten/leden van Zwembad Son worden geacht
dit reglement voor ondertekening te hebben doorgelezen en verklaren door
ondertekening van dit contract het reglement en de daaraan verbonden voorwaarden
zonder voorbehoud te accepteren. De directie is gerechtigd indien daartoe uit
managementoverwegingen de noodzaak bestaat de onderhavige voorwaarden en het
reglement te wijzigen en/of aan te vullen.
Artikel 3 – Lidmaatschap
Onder het lidmaatschap wordt verstaan een zwemlidmaatschap voor de duur van
3, 6 of 12 maanden. De lidmaatschappen geven toegang tot de bij de afzonderlijke
lidmaatschappen behorende activiteiten/faciliteiten van Zwembad Son gedurende de
openingstijden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Artikel 4 – Soorten lidmaatschap
a. Individueel lidmaatschap is van toepassing voor een enkel persoon die op het
moment van ingang van het lidmaatschap minimaal de leeftijd van 16 jaar heeft.
Artikel 5 – Kosten
a. Inschrijfgeld
Bij aanvang van het lidmaatschap betaalt u eenmalig inschrijfkosten. Dit inschrijfgeld
wordt niet terugbetaald bij beëindiging van het lidmaatschap.
b. Kosten lidmaatschap
De verschuldigde kosten zijn afhankelijk van het soort lidmaatschap en de duur daarvan.
Lidmaatschapsgelden dienen vooraf te worden voldaan, hetzij in gelijke maandelijkse
termijnen middels een automatische incassomachtiging, waarbij afschrijving plaatsvindt
omstreeks de 25e dag van de maand voorafgaand aan die waarop de afschrijving
betrekking heeft, hetzij middels betaling van het volledig verschuldigde bedrag over
de contractsperiode voorafgaand aan de aanvang van de contractsperiode. Indien het
niet mogelijk is het door u verschuldigde bedrag te innen dan hebben we het recht
om stornokosten in rekening te brengen. Tot het verschuldigde bedrag is voldaan kunt
u geen gebruik maken van onze faciliteiten. Indien Zwembad Son een vordering ter
incasso uit handen geeft komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor
rekening van het in gebreke zijnde lid. Op ieder moment mag Zwembad Son een
beëindigd lidmaatschap weer herinvoeren op voorwaarde dat aan de achterstallige
betalingsverplichting is voldaan.
c. Aanpassen lidmaatschapskosten
Zwembad Son behoudt zich het recht voor om lidmaatschapskosten tussentijds aan te
passen. Wijzigingen gaan in per direct, tenzij voor de gehele contractsperiode vooruit
is betaald, in dat geval gaan wijzigingen in bij verlenging van het bestaande contract of
wijziging van het contract.
Artikel 6 – Duur/opzegging en beëindiging lidmaatschap/bevriezing
lidmaatschap/omzetten van het lidmaatschap en automatische verlenging/
tussentijdse wijzigingen
a. Duur
Het contract wordt afgesloten voor een vaste periode van 3, 6 of 12 maanden.
De startdatum van uw contract is de eerste dag van de maand volgend op onze
eerstvolgende incasso. Als u uw lidmaatschap eerder wilt beginnen dan deze datum,
dan betaalt u het bedrag bij vanaf de datum dat u begint tot de officiële start van uw
contract.
b. Automatische verlenging
Het contract wordt, na de vaste termijn van het contract, automatisch verlengd met
telkens 1 maand, uitgezonderd contant betaalde lidmaatschappen/contracten.
c. Opzegging lidmaatschap/contract
Opzeggen dient schriftelijk, via een opzegformulier van Zwembad Son te geschieden,
1 maand voor afloop van de contractperiode of 1 maand voor de datum dat men het
verlengde contract wil beëindigen. Indien u niet opzegt blijft u betalingsplichtig, ook
als u geen gebruik maakt van onze faciliteiten. Het lidmaatschap kan niet beëindigd
worden voor afloop van de vaste periode van het contract.
d. Opzeggen en groepslessen.
Wijzigingen in het groepslesrooster kunnen in geen enkel geval redenen zijn om een
contract voortijdig of tijdelijk stop te zetten. Wegens onvoorziene omstandigheden kan
een bepaalde groepsles uit het lesrooster tijdelijk of permanent komen te vervallen.
Deze situatie kan geen reden zijn om het contract voor afloop van de contractperiode
of tijdelijk stop te zetten. Ook kan hierom geen financiële regeling getroffen worden.
Een wijziging van instructeur kan geen reden zijn om het contract voortijdig of tijdelijk
stop te zetten.
e. Stopzetten voor afloop contract
U mag de lidmaatschapsvorm gedurende de looptijd opzeggen als u (bij voorkeur)
schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de
toegenomen reistijd - voor u niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de
faciliteiten.
f. Bevriezing lidmaatschap/contract
Indien u vanwege langdurige ziekte of zwangerschap geen gebruik kan maken van de
faciliteiten kunt u een schriftelijk verzoek indienen voor een bevriezing van uw contract
(minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar). Dit kan alleen met een doktersverklaring. Dit
is niet mogelijk met terugwerkende kracht. Een vakantiestop (1 x per jaar mogelijk) is
bevriezing van uw contract.

g. Omzetting contract
Indien u uw contract wilt omzetten naar een ander contract dient dat te geschieden via
een inschrijfformulier van Zwembad Son. Na ondertekening van dit formulier blijven
deze reglementen geldig. U kunt alleen een contract omzetten naar een ander contract
voor een langere periode of van een beperkt contract naar een onbeperkt contract.
h. Tussentijdse wijzigingen
Zwembad Son kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en
openingstijden. Zwembad Son zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 1 maand van
te voren op genoegzame wijze aankondigen.
Artikel 7 – Beëindiging van het lidmaatschap vanuit Zwembad Son
a. De directie van Zwembad Son behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van
redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort contract voor opzegging te beëindigen
in één van de onderstaande gevallen:
- Zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden en het reglement van
Zwembad Son ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van
de directie misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van de betaalde contractgelden.
- Met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het
lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet zijn voldaan. De betalingsverplichting
vervalt hier niet mee.
- Met een schriftelijke opzegging van tenminste 30 dagen indien de directie van oordeel
is dat een lid niet langer voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap.
Artikel 8 – Bewijs van lidmaatschap, TGS Sleutel
a. Elk lid krijgt een bewijs van lidmaatschap, dat zal een toegangspas of TGS sleutel met
ingebouwde chip zijn. Deze toegangspas of TGS sleutel blijft na beëindiging van uw
contract uw eigendom. Bij binnenkomst dient u zich altijd met de toegangspas of TGS
sleutel bij de balie in te loggen.
b. Bij verlies, diefstal of beschadiging van uw toegangspas of TGS sleutel, dient u hiervan
direct melding te maken bij de receptie. Uw sleutelnummer zal vervolgens door ons
in de centrale computer worden geblokkeerd. U dient wel weer te betalen voor een
nieuwe toegangspas of TGS sleutel.
c. Indien de toegangspas binnen een jaar niet meer mechanisch functioneert heeft u
recht op een nieuwe TGS sleutel, dit geld niet voor verlies, diefstal, of beschadiging.
d. De TGS sleutel of toegangspas is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar. Indien
u bij opzegging van uw contract nog een tegoed heeft staan op uw TGS sleutel of
toegangspas kunt u dit bedrag gedurende de opzegtermijn gebruiken. Per einddatum
van het lidmaatschap nog op de TGS sleutel of toegangspas aanwezige tegoeden, zullen
niet worden gerestitueerd.
Artikel 9 – Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst,
heeft U de mogelijkheid om de overeenkomst kostenloos te herroepen. Voornoemd
herroepingsrecht eindigt op het moment dat U eerder gebruik maakt van de
zwembadfaciliteiten.
Artikel 10 – 1 x per week lidmaatschap
Bij het 1 x per week contract dient u zelf ervoor zorg te dragen dat u de tikken binnen
de contractstermijn opmaakt. Resterende tikken zijn niet overdraagbaar naar een
volgend contract.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
a. Zwembad Son is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en rondom
het complex van Zwembad Son.
b. U dient zich ervan bewust te zijn dat het beoefenen van sport risico’s met zich
meebrengt.
c. Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten
gevolge van de beoefening van enige sportactiviteit binnen of buiten Zwembad Son
kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Zwembad Son voor alle
aanspraken van uzelf en van derden ten deze. Zwembad Son adviseert voordat u gaat
sporten contact op te nemen met uw huisarts.
d. Alle gevallen en/of situaties waarin onze reglementen niet voorzien, worden
uitsluitend door de directie van Zwembad Son beoordeeld en beslist.
Artikel 12 – Gedrag van leden
a. Leden en introducé(e)s zullen geen misbruik maken van materialen of faciliteiten
welke Zwembad Son biedt. Eventuele beschadiging aan de eigendommen van Zwembad
Son, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt door de desbetreffende leden
die lid zijn, dienen volledig vergoed te worden.
b. Leden worden geacht zich passend te kleden en zich te houden aan de
kledingvoorschriften zoals die worden aangegeven bij de diverse faciliteiten binnen
Zwembad Son.
c. Om veiligheidsredenen is het ten strengste verboden glas mee te nemen naar de
oefenruimtes, zwembad, kleedruimtes, fitnessruimte, aerobicsruimte, ricochetruimte
en spinningruimte.
d. Incorrect, ruw en/of agressief gedrag kan leiden tot beëindigen van het lidmaatschap.
Inbreuk op deze gedragsregels wordt beschouwd als ernstige schending van het
reglement in de zin van artikel 7.
Artikel 13 – Overige algemene huisregels
a. Iedereen die Zwembad Son betreedt onderwerpt zich automatisch en
onvoorwaardelijk aan de regels van het huisreglement.
b. De directie behoudt zich het recht voor openingstijden van het sportgedeelte aan
te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden,
officiële feestdagen, vakanties of andere redenen, zonder dat dit zal leiden tot
vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten door Zwembad Son. Indien de
openingstijden wijzigen zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld.
c. Er geldt een totaal rookverbod in het sportgedeelte van Zwembad Son.
d. Kinderen jonger dan 10 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene
binnen Zwembad Son verblijven. Ouders/begeleiders mogen Zwembad Son niet
verlaten tijdens het verblijf van de kinderen.
e. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen, Inline skates en andere varianten
zijn verboden, mobiele telefoons moeten uitstaan.
f. Indien er geen zwemonderwijzer bij het zwembad aanwezig is, is het verboden het
water in te gaan.
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