HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. Betaling contributie
- De contributie wordt per 4 weken of per jaar vooruit betaald. Bij een jaar
vooruitbetaling ontvangt u een maand gratis sporten.
- De automatische afschrijving (incasso)wordt elke dinsdag verwerkt
- Er wordt bij de inschrijving eenmalig € 25.- administratiekosten (€ 20.inschrijfgeld en € 5.- ledenpas) in rekening gebracht.
- “Strippenkaart”: Deze kaart is voor 10 keer sporten en 1 jaar geldig. U betaalt
geen inschrijfgeld (€ 20.-) wel de kosten van de ledenpas (€ 5.-). U kunt géén
aanspraak maken om ingedeeld te worden in een “vaste” groeples.
- ‘Kindabonnement’ – 75% korting op tarief onbeperkt. Voorwaarden: 2 leden uit
het gezin hebben een onbeperkt abonnement. De gezinsleden wonen op hetzelfde
adres
2. Kortingen
Voor 55-plussers, jongeren 12 t/m 17 jaar en studenten hanteert Argendos een
korting van 10%. U dient zelf aan te geven of u recht hebt op deze korting.

10. Zomerrooster
Tijdens de zomer worden de openingstijden en het groepslessen
rooster van Argendos zo nodig aangepast.
11. Aansprakelijkheid
Argendos BV en haar medewerkers(sters) zijn niet aansprakelijk voor verlies,
diefstal, vermissing of ongelukken tijdens uw verblijf in het sportcentrum.
12. Aanpassen contributie
Elk jaar, met ingang van januari, wordt het lidmaatschapgeld verhoogd met minimaal
het gemiddelde van het door het CBS gepubliceerde Consumentenprijzen
inflatiecijfer (alle huishoudens basis jaar 2006=100) over de periode 1 november tot
30 oktober.
IN ALLE GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET, BESLIST HET
MANAGEMENT

U kunt per persoon één korting gebruiken
Samen met plezier sporten en werken bij Argendos
Studenten met een VOLTIJD STUDIE kunnen gebruik maken van de korting, na het
overleggen van de Studenten OV-chipkaart of de Studentenpas. De vervaldatum
van uw Studenten OV-chipkaart / Studentenpas komt in het ledenbestand. Na
deze vervaldatum komt u in het normale tarief zonder korting, tenzij u de
Studenten-OV-chipkaart of Studentenpas met een nieuwe vervaldatum overlegd.
Aan het begin van ieder kalenderjaar dient u uw kaart of pas opnieuw te tonen.

3. Ledenpas
De ledenpas is uw toegangsbewijs voor het sportcentrum. Met de ledenpas
worden uw bezoeken bijgehouden.
Bij verlies van de ledenpas wordt u € 5.- in rekening gebracht
4. Algemeen
Sportcentrum Argendos richt zich op Wellness en Gezondheid, extreme vormen als
Bodybuilding en Powerliften zijn daarom niet toegestaan. Argendos beschikt over
het keurmerk fitness met betrekking tot het dopingconvenant
5. Hygiëne/veiligheid
Om hygiënische/veiligheids redenen is fitness op blote voeten niet toegestaan. Het
dragen van schone sportkleding en schone sportschoenen, met niet afgevende
zolen, is verplicht. Ieder lid is verplicht tijdens zijn / haar training een handdoek te
gebruiken. Het is heren niet toegestaan te sporten in een shirt zonder mouwen
(singlet).
6. Afspraken
Iedere nieuwe fitness deelnemer krijgt ten minste de eerste 3 lessen persoonlijke
begeleiding van een instructeur of instructrice. Dit i.v.m. het juist aanleren van de
oefeningen. Voor deze lessen wordt een afspraak gemaakt
7. Opzeggen en wijziging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen SCHRIFTELIJK. Een opzegformulier kunt
u bij de receptioniste verkrijgen. De opzegtermijn is: 1 MAAND voor afloop van de
abonnementsperiode. Bij een latere opzegging bent u voor de volgende periode
(op basis van het abonnement dat u bij de inschrijving heeft gekozen) contributie
verschuldigd.
Als bevestiging van de opzegging krijgt u een kopie van het opzegformulier van de
receptioniste
Wijzigingen van het lidmaatschap moeten worden doorgegeven vóór de
eerstvolgende incasso van het abonnementsgeld.
8. Inhaalbeurten
U kunt beurten die u niet hebt gebruikt inhalen. Dit is alleen geldig voor het
abonnement voor 1x per week sporten. Tijdens stopzetting van het abonnement is
het niet mogelijk beurten in te halen

GROEPSLES HUISREGELS
1.Argendos hecht aan de gezelligheid en intimiteit van kleinschalige, vaste groepen.
Wij vragen u daarom aan te geven aan welke groepsles(sen) u deel wilt nemen. U
wordt dan ingedeeld in een vaste groep voor desbetreffende les(sen) .
Door het feit dat Argendos met vaste groepslessen werkt verwachten we dat elk
lid regelmatig de lessen bezoekt. Is dit niet het geval en bent u langer dan 30
dagen afwezig, dan valt uw plek vrij voor een ander lid (zie groepsles huisregels).
2.Indien u niet in een vaste groep ingedeeld bent en u wil deelnemen aan een les of
een extra les volgen, dan kan u bij de receptie een inlooppas krijgen
Let op!! De vaste leden, die in een groep zijn ingedeeld, hebben altijd voorrang.
3. Vervallen van de les: We streven er altijd naar om alle lessen van het
groepslesrooster door te laten gaan. Incidenteel kan het voorkomen dat we voor een
bepaalde les geen vervanging kunnen regelen. Wij informeren u d.m.v. een
telefoontje of een e-mail dat die les niet doorgaat.
Mochten wij u niet kunnen bereiken en u bent aanwezig voor de les, dan kunt u altijd
aan een andere groepsles of aan een fitness work-out deelnemen.
Alvast hartelijk dank voor uw begrip!
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