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Algemene voorwaarden GFB Zekerheidspakket 2023 

 

Vanaf 1 januari 2023 bieden we bij Groups for Balance-Leefstijlcentrum Alkmaar drie GFB-Zekerheidspakketten aan.  

U kunt kiezen uit onderstaande pakketten die recht geven op training, fysiotherapie, leefstijlcoaching en personal training 

gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

 

GFB Zekerheidspakket A  € 75,00 per maand, looptijd 12 maanden 

- 2 x per week sporten onder begeleiding van een beweegdeskundige in een oefengroep. 

- 8 consulten (30 min) per jaar, te kiezen uit Fysiotherapie-Leefstijlcoach-Personal training. 

GFB Zekerheidspakket B  € 85,00 per maand, looptijd 12 maanden 

- 2 x per week sporten onder begeleiding van een beweegdeskundige in een oefengroep. 

- 12 consulten (30 min) per jaar, te kiezen uit Fysiotherapie-Leefstijlcoach-Personal training. 

GFB Zekerheidspakket C  €112,50 per maand looptijd 12 maanden 

- Onbeperkt sporten onder begeleiding van een beweegdeskundige in een oefengroep. 

- 12 consulten (30 min) per jaar, te kiezen uit Fysiotherapie-Leefstijlcoach-Personal training. 

 

Algemeen: 

▪ U traint altijd onder begeleiding van een beweegdeskundige.  

▪ Aanmelding voor de training gaat d.m.v. reservering via Supersaas. Maak een account aan via 

www.supersaas.nl/schedule/groups_for_balance/FIT_groepslessen 

▪ Bij verhindering voor een training verzoeken wij uw reservering minimaal 4 uur voor aanvang van de training uit 

Supersaas te halen. 

▪ Gemiste training kan in overleg binnen 2 weken worden ingehaald. Niet afgezegde trainingen kunnen NIET 

worden ingehaald. 

▪ Groups for Balance behoudt zich het recht voor om trainingen en aanvangstijden te wijzigen. 

▪ Neem een handdoek, flesje water en schone (sport)schoenen mee. Het nuttigen van etenswaren is niet 

toegestaan in de oefen- en behandelruimtes. 

▪ Consult fysiotherapie (30 minuten) wordt uitgevoerd door een BIG-geregistreerde fysiotherapeut(e). 

▪ Consult leefstijlcoach (30 minuten) wordt uitgevoerd door een AGB geregistreerde leefstijlcoach. 

▪ Consult personal training (30 minuten) wordt uitgevoerd door een beweegdeskundige. 

▪ Groups for Balance houdt zich aan uw rechten en onze plichten volgens het privacyreglement die gelden op 

grond van de AVG en de WGBO. Voor meer informatie raadpleeg onze website. 

Paraaf: 

http://www.supersaas.nl/schedule/groups_for_balance/FIT_groepslessen
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Financieel: 

▪ Voor het volgen van de trainingsuren en benutten van de diensten (fysio-coaching-training) betaalt u de 

overeengekomen maandelijkse zekerheidskosten. 

▪ U gaat een overeenkomst aan voor de duur van 12 maanden, waarin u verplicht bent tot het betalen van de 

overeengekomen zekerheidsbijdrage gedurende de hele periode. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. 

▪ De ingangsdatum van het zekerheidspakket en betaling start op de overeengekomen datum bij aanmelding. Dit 

betreft altijd de eerste kalenderdag van de opvolgende maand. 

▪ U dient bij het aangaan van de overeenkomst een machtiging af te geven voor een automatische incasso. 

▪ De betaling van de maandelijkse zekerheidsbijdrage wordt rond de 5e van iedere maand geïncasseerd en geldt 

steeds voor de volgende maand. U ontvangt voorafgaand aan de incassering uw factuur. 

▪ Het gekozen zekerheidspakket is persoonsgebonden en kan niet worden verlaagd gedurende de looptijd. 

▪ Het is niet mogelijk om niet-opgemaakte consulten mee te nemen naar het volgende jaar. 

▪ Uw overeenkomst loopt stilzwijgend door. Opzeggen dient schriftelijk, per mail, uiterlijk 1 maand voor het einde 

van de looptijd te geschieden. U ontvangt van ons een bevestiging van opzegging. 

▪ Groups for Balance behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. U wordt tenminste 2 maanden voordat de 

prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld. 

 

 

 

  Ik ga akkoord met bovenstaande algemene en financiële voorwaarden: 

 

Naam: Datum: Handtekening: 

  

  

  

    

 


