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Algemene bepalingen bij de overeenkomst tussen “Fysiomare in Beweging” en de 
“deelnemer”  
 
 
________________________________________________________________ 
 
Artikel 1.  Opname gegevens in database “Fysiomare in Beweging” 
U geeft toestemming voor het opslaan van de door u verstrekte gegevens in de 
administratie van “Fysiomare in Beweging”.  
 
Artikel 2 Domeinafbakening “Fysiomare in Beweging” en “Fysiomare in 
Praktijk”. 
De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op activiteiten van “Fysiomare in 
Beweging”. “Fysiomare in Beweging” biedt: trainingen, hersteltrainingen, 
coaching trajecten, revalidatietraining, fitness, fysiofitness en fysiosport aan. Het 
traject dat de deelnemer volgt wordt bepaald door de hulpvraag van de 
deelnemer.  
De contributie is voor rekening van de deelnemer. Deelname aan “Fysiomare in 
Beweging” wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. “Fysiomare in Praktijk” 
(ook wel “Fysiomare”) biedt fysiotherapie aan in de meest ruime zin van het 
woord. 
 
Artikel 3 Inrichting en duur van de begeleiding 
Bij “Fysiomare in Beweging” wordt in groepen getraind. Bij de samenstelling van 
de groepen wordt getracht het optimale rendement uit een persoonlijke training 
te halen.  
De training duurt 55 minuten en wordt begeleid door een trainer. Afhankelijk van 
het abonnement kan een- of tweemaal per week worden getraind. 
 
Artikel 4 Contractduur, wijzigingen en beëindiging  
De ingangsdatum van het abonnement wordt bepaald door de datum van de 
eerste training. Deze datum staat vermeld op de overeenkomst. 
In het contract dat u heeft afgesloten is een abonnement opgenomen met een 
bepaalde contractduur.  
De gekozen abonnementsvorm zal, zonder opzegging, worden gecontinueerd.  
 
Elke wijziging van persoonsgegevens, wijziging van abonnement, het tijdelijk 
stoppen van het abonnement, in geval van vakantie of ziekte, en het beëindigen 
van deelname aan “Fysiomare in Beweging” dient schriftelijk plaats te vinden.  
 
Beëindiging van het abonnement kan alleen tegen het einde van een 
abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van een volle 
kalendermaand.  
Opzegging van het abonnement doet u door op het inschrijfformulier aan te 
geven per wanneer u het abonnement wil opzeggen. Dit inschrijfformulier geeft u 
af aan de administratie of aan de trainer.  
 
Nadat uw melding van het beëindigen van uw abonnement is verwerkt ontvangt 
u het inschrijfformulier, met daarop de datum van het stoppen van uw 
abonnement, retour. Dit is uw bewijs dat u uw abonnement heeft opgezegd.  
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Als u niet tijdig opzegt wordt uw abonnement stilzwijgend verlengd tot de 
eerstvolgende vervaldatum van uw abonnement. U blijft verplicht de 
verschuldigde contributie(s) te betalen ook wanneer u geen gebruik meer maakt 
van de faciliteiten.  
 
Artikel 5 Contributie en betaling 
De actuele contributie van de diverse abonnementen vindt u op onze site en op 
de ‘Prijslijst verkoopartikelen’ in de wachtkamer.  
 
Aan elk abonnement is een contributie gekoppeld. De keuze voor een 
abonnement is bindend gedurende de abonnementsperiode. Aanpassing van het 
abonnement is mogelijk aansluitend aan het lopende abonnement.  
 
De contributie over de gehele abonnementsperiode wordt in rekening gebracht.  
 
Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de toegang tot “Fysiomare in 
Beweging” worden ontzegd. Daarbij bestaat geen recht op opschorting van het 
abonnement over de periode waarover de toegang tot “Fysiomare in Beweging” 
is ontzegd.   
 
De directie houdt zich het recht voor de contributie tussentijds aan te passen. De 
aangepaste contributie gaat in op het moment dat een nieuwe 
abonnementsperiode start of de lopende abonnementsperiode wordt verlengd.  
 
Artikel 6 Ziekte en blessure   
Indien u, als gevolg van ziekte of blessure, niet in staat bent deel te nemen aan 
“Fysiomare in Beweging”, is het mogelijk, op vertoon van een medische 
verklaring, het abonnement tijdelijk stop te zetten.  
Er vindt geen restitutie van contributie plaats.  
 
Artikel 7 Vakantie  
Als u vier maanden of langer bij “Fysiomare in Beweging” traint kunt u het 
abonnement voor een periode van maximaal een maand op “non-actief” laten 
zetten. Na één maand zetten wij uw abonnement weer op “actief”. Zo kunt u 
optimaal gebruik maken van uw abonnement.  
U dient uw afwezigheid tenminste 2 weken voorafgaande aan de periode dat u 
niet deelneemt te melden via uw inschrijfformulier dat u heeft ontvangen bij 
aanmelding. 
Bent u uw inschrijfformulier kwijt, laat het ons weten dan ontvangt u een kopie 
van uw inschrijfformulier.  
 
Artikel 8 Niet nagekomen training  
Een tijdig afgemelde training, minimaal 24 uur voorafgaande aan de 
aanvangstijd van de training, kan op een ander tijdstip in dezelfde week of de 
week erop worden ingehaald. Dit in overleg met uw begeleider.  
 
Een niet nagekomen training, die niet tijdig (tenminste 24 uur van tevoren) is 
afgezegd, kan niet worden ingehaald. De afgesproken abonnementsperiode kan 
niet worden overschreden als gevolg van het inhalen van een training.  
 
Artikel 9 Lidmaatschap strikt persoonlijk  
Het contract is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.  
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Artikel 10 Openingstijden en trainingstijden  
“Fysiomare in Beweging” is geopend van 08:00 tot 17:00 uur. In overleg kan van 
deze tijden worden afgeweken. “Fysiomare in Beweging” biedt begeleiding in 
groepen op vastgestelde dagen en tijdstippen.  
 
“Fysiomare in Beweging” is gesloten op officiële feestdagen, Bevrijdingsdag (5 
mei), Koningsdag (27 april), en houdt zich het recht voor in vakanties beperkte 
openingstijden te voeren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van 
contributie of teruggave.  
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid 
“Fysiomare in Beweging” is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade, 
zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemer. 
Ook is “Fysiomare in Beweging” (zowel de organisatie als haar werknemers) niet 
aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers. 
 
Artikel 12 Naleving van de huisregels en instructies 
“Fysiomare in Beweging” heeft huisregels, vastgelegd in het huisreglement, die 
ervoor moeten zorgen dat er geen overlast ontstaat voor deelnemers, cliënten en 
medewerkers van Fysiomare.  
 
Van de deelnemer wordt verwacht dat de huisregels worden nageleefd en de 
instructies van het personeel opvolgt.  
Medewerkers van “Fysiomare in Beweging” zijn altijd gerechtigd om iemand die 
zich niet aan de regels houdt, de toegang tot “Fysiomare in Beweging” te 
ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van al betaalde of nog te innen 
contributie.  
 
Artikel 13  Overige bepalingen  
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene bepalingen niet 
voorzien, wordt uitsluitend door het management van “Fysiomare in Beweging” 
beoordeeld en beslist.  
 


