
Medische 
Fitness 
 

 
Vervolgtrainingen 

Kloosterpad 13G, 5104 JT Dongen. Telefoon: 0162 – 314989  ‘Abonnement’ 
 

U kiest voor een abonnement: 

1x per week trainen } 

2x per week trainen }   voor de duur van 12, 24 of 42 weken 

U betaalt voor 1x per week trainen: 

 12 weken  = 12 x € 8,25   per training € 99,- 

 24 weken  = 24 x € 8,00   per training € 192,- 

 42 weken  = 42 x € 7,75   per training € 325,50  

U betaalt voor 2x per week trainen: 

 12 weken  = 24 x € 7,75   per training € 192,-  

 24 weken  = 48 x € 7,50  per training € 372,-  

 42 weken  = 84 x € 7,25   per training € 630,-  

 

Reglement vervolgtrainingen  
1. Het abonnement voor alle vervolgtrainingen wordt aangegaan voor een aaneengesloten periode    
     van 12, 24 of 42 weken. Hierbij kan de periode onderbroken worden door de zomer- of  
     kerstvakantie. 
2. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd met in acht name van een opzegtermijn van 4  
    weken. 
3. Voor overbrugging van kortere perioden dan het abonnementsysteem toelaat is voor 
    € 9,25 per training een beperkt aantal losse trainingen te koop. Deze dienen echter ook in  
    een aaneengesloten periode te worden benut en dienen in overleg met de trainer te 
    worden gepland. 
4. Verplichte zon en feestdagen worden uit geroosterd. Verzuim a.g.v. absentie van de    
    trainingsbegeleider worden ook gecompenseerd. 
5. Verzuim is voor eigen rekening. U heeft de mogelijkheid om de gemiste training in te halen op een  
    ander moment mits hiervoor plaats beschikbaar is. Bij langdurig verzuim ( bijv als gevolg van een  
    blessure ) gaan wij met u in overleg. 
6. De organisatoren resp. de begeleiders van de Medische Fitness aanvaarden geen enkele 
    aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig letsel, opgelopen tijdens de testen en/of 
    trainingen, noch bij vermissing, diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen. 
7. De kosten voor deelname dienen bij aanvang van de trainingen te worden voldaan. 
 


