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Algemene voorwaarden Groups for Balance FIT 

 

 

Algemeen: 

§ Voordat u start met GFB FIT vindt er een uitgebreide intake plaats.  

§ U traint altijd onder begeleiding van een beweegcoach of fysiotherapeut.  

§ 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. 

§ Aanmelding voor de training gaat dmv 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. 

§ De gemiste training kan in overleg met de trainer binnen 2 weken worden ingehaald. Niet afgezegde trainingen 

kunnen NIET worden ingehaald. 

§ Indien de training niet doorgaat door afwezigheid van de trainer, of op een feestdag valt, wordt de mogelijkheid 

aangeboden deze op een andere dag in te halen. 

 

Financieel: 

§ Voor het volgen van de trainingsuren betaalt u abonnementskosten, dit kan per maand of per kwartaal. Voor een 

overzicht van de tarieven verwijzen wij u naar onze GFB FIT folder of onze website. 

§ Wij hanteren geen minimale lidmaatschapsduur, u betaalt bij ons geen inschrijfgeld. 

§ De ingang van het lidmaatschap en betaling start op de door het lid aangegeven startdatum bij inschrijving. 

Omdat op iedere willekeurige dag kan worden gestart wordt afhankelijk van de startdatum naar rato het aantal 

resterende dagen van de maand een restbedrag gerekend.  

§ De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld wordt rond de 5e van iedere maand geïncasseerd en geldt 

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

§ Het abonnement is persoonlijk en staat op 1 persoon. 

§ Tijdelijk onderbreken van het abonnement kan bij minimaal 4 weken aaneengesloten afwezigheid (vakantie, 

blessure of langdurige ziekte). Pauzeren of stopzetten kan niet met terugwerkende kracht. 

§ Groups for Balance behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. Leden worden tenminste 2 maanden 

voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld. 

§ Uw abonnement is per periode opzegbaar voor de daaropvolgende maand/kwartaal/halfjaar. Opzeggen dient 

schriftelijk, per mail, vóór de 15e van de maand voor de daaropvolgende maand/kwartaal te geschieden. 

 

  Ik ga akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden: 

Naam: Datum: Handtekening: 

  

  

  

    

 


