Voorwaarden en huisregels oefenzaal Beweegpunt Delft
Algemeen
•
•
•
•

•
•
•
•

Per keer mag u 60 minuten trainen.
Het dragen van sportkleding en binnen schoeisel is verplicht.
Bij voorkeur een waterfles en handdoek meenemen voor tijdens het trainen.
Tijdelijk stopzetten van het abonnement om medische redenen is mogelijk in overleg. Uw
abonnement stopzetten om een andere reden moet minimaal een maand van te voren
doorgegeven worden bij de receptie.
Wilt u uw abonnement opzeggen, dan heeft u ook een maand opzegtermijn.
Beweegpunt Delft is niet aansprakelijk voor fysiek of psychisch letsel ontstaan tijdens het
trainen.
Beweegpunt Delft is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van waardevolle spullen. U
kunt gebruik maken van onze kluisjes.
Materialen die u gebruikt tijdens het trainen, graag weer terugleggen op dezelfde plek.

Begeleid trainen abonnement
•
•
•
•

Het begeleid trainen start en eindigt op het hele uur.
Voor trainen op de begeleide uren (bij Daphne of Fenny) altijd opgeven bij Daphne, Fenny of
de receptie.
Heeft u zich opgegeven, maar bent u verhinderd. Graag afmelden via de telefoon of e-mail.
Met dit abonnement mag u 1 keer in de week deelnemen aan de les back in shape of circuit.

Vrij trainen abonnement
•
•

U bent vrij om te trainen op alle uren die wit zijn in het rooster.
Traint u met een pasje en wilt u bijvoorbeeld graag uw trainingsprogramma aan laten
passen? Dan kunt u bij de receptie een afspraak maken bij 1 van de fitness trainsters.

Lessen: back in shape, bodyforming, circuit
•
•
•
•

Graag altijd opgeven voor deze lessen bij Daphne of Fenny.
Heeft u zich opgegeven, maar bent u verhinderd. Graag af melden via de telefoon of e-mail.
Heeft u geen abonnement of een vrij trainen abonnement, dan kunt u een rittenkaart
aanschaffen voor deze lessen. Deze rittenkaart blijft onder beheer van Beweegpunt Delft.
Een rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Prijzen
Begeleid trainen abonnement €35,00 per maand

Maandelijks opzegbaar

Vrij trainen abonnement

€30,30 per maand

Maandelijks opzegbaar

Intake

€35,60

Eenmalig, verplicht

Borg trainingspasje

€12,50

Eenmalig

Evaluatie test

€20,00

Eenmalig

