Algemene voorwaarden
1. Lidmaatschap/overeenkomst
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk Deze overeenkomst heeft een periode van 1 maand, 12 of 24 maanden.
Daarna is deze per maand opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalandermaand. Indien u deze
overeenkomst wenst te beëindigen dient dit te geschieden bij de receptie van ons centrum.
2. Contributiegelden
De contributie dient maandelijks per automatische incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan. U dient
zich voor elke training te registreren. Corpus Milon Clubs B.V. behoudt zich het recht jaarlijks de
contributiegelden te verhogen c.q. te verlagen op grond van de wettelijk toegestane bepalingen. U wordt
daarvan tijdig op de hoogte gesteld middels publicatieborden in onze club.
3. Ingebrekestelling
In geval van consequent opbouwen van een betalingsachterstand, dan wel het niet houden aan de algemene
bepalingen c.q. huisregels, behoudt zich het recht de gebruiker de toegang te ontzeggen. In geval van
betalingsachterstand zijn de achterstallige en alle nog niet verstreken contributiegelden ineens
opvorderbaar. Indien Corpus Milon Clubs overgaat tot incasso van opvorderbare contributiegelden zijn alle
binnen- en buitenrechtelijke kosten die daarmee verband houden voor rekening van de contribuant.
4. Overmacht
Bij een vorm van overmacht (zwangerschap, langdurige ziekte en/of ongeval) kan de betaling vanaf het
moment van de melding worden stopgezet. Dit dient tijdig doorgegeven te worden daar terugbetaling
uitgesloten is.
5. Aansprakelijkheid.
Het verblijf in Corpus Milon Clubs is volledig op eigen risico. Corpus Milon Clubs dan wel haar medewerkers
kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte eigendommen, noch voor
letsels of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit een bezoek aan Corpus Milon Clubs.
6. Schade.
Schade toegebracht aan inventaris en/of aan gebouwen door onjuist gebruik of moedwilligheid zal altijd
verhaald worden op de veroorzaker.
7. Wangedrag.
Gebruikers die zich naar het oordeel van Corpus Milon Clubs schuldig maken aan wangedrag, of de goede
naam en eer van Corpus Milon Clubs of medewerkers in opspraak brengen kunnen tijdelijk of voorgoed de
toegang worden ontzegd. Zij verliezen hierbij hun rechten, doch behouden hun lopende verplichtingen.
8. Reglement van orde en hygiëne.
Alle gebruikers dragen zorg tijdens hun verblijf binnen Corpus Milon Clubs voor:
Het gebruik van een handdoek is bij elke activiteit.
Het dragen van schone en verzorgde sportkleding.
Het beperken en voorkomen van hinderlijke lichaamsgeur;
Het dragen van schone en niet afgevende schoenen;
10 .
Niet goed geld terug garantie.
Wij geven een “niet tevreden geld terug“- garantie na de eerste 3 maanden van het gebruik van onze MilonCirkel. Het enige wat we vragen is dat u in die periode van 3 maanden minimaal 20 X de Milon Cirkel uitvoert
volgens de instructies van onze trainers. Wij zijn ervan overtuigd dat u dan al een erg mooi resultaat geboekt
hebt. Uiteraard kunnen wij niet beloven dat u na 3 maanden het perfecte lichaam hebt. Maar na drie
maanden mag u de balans opmaken. Vindt u dat uw inspanningen niet in verhouding staan tot het resultaat?
Bent u om welke reden dan ook hier zelf toch niet helemaal tevreden over? Geen probleem, wij betalen u de
bijdrage zonder meer meteen terug en staken meteen de trainingen.

