
Beste sporter van Essink Sportcentrum,  

Graag helpen wij u met het vinden van een passende oplossing voor uw vraag.  

Hieronder staan onze algemene voorwaarden en huisregels beschreven.  Deze heb je tijdens 

inschrijving ondertekend. Bekijk de voorwaarden goed, en kijk of je gebruik wil maken van een van 

de opties. Indien je van een van de opties gebruik wenst te maken, informeer ons via 040-2115639. 

Uitzonderingen op onderstaande regels kunnen niet gemaakt worden.  

Huisregels Essink Sportcentrum 

Om het sporten bij Essink sportcentrum zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij enkele 

huisregels opgesteld om uw aanwezigheid zo prettig mogelijk te laten verlopen.  

De algemene voorwaarden van Essink sportcentrum zijn centraal vastgelegd in een document van 

Fit!vak (brancheorganisatie). De voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de 

Consumentenbond. Op www.fitvak.nl kunt u deze inzien in het Nederlands of Engels. Tevens is er 

een exemplaar beschikbaar bij uw sportclub.  

 

Inschrijven en Lidmaatschap 

Ieder lid dient het inschrijfformulier te ondertekenen, waarmee de inschrijving als een schriftelijke 

inschrijving wordt gekenmerkt. Opzeggen kan uitsluitend via een afmeldingsformulier verkrijgbaar bij 

de club rekening houdend met 1 maand opzegtermijn. 

 

Tevredenheidsgarantie (28 dagen) 

Een lid mag binnen de eerste 28 dagen het lidmaatschap beëindigen indien men vindt dat het niet 

overeenkomt met de verwachting van dit lidmaatschap. Daartoe dient een lid wel minimaal 5x een 

geregistreerd bezoek te hebben gebracht aan Essink Sportcentrum Er vindt geen restitutie plaats van 

het startgeld en de contributie over de eerste maand.  

 

Overdagen van het lidmaatschap 

Een lidmaatschap kan eenmalig tegen betaling van €17,50 administratiekosten worden overgedragen 
aan een ander nieuw lid, mits er geen sprake is van een contributieachterstand. Het nieuwe lid 

neemt het bestaande abonnement tegen dezelfde condities over. Deze persoon heeft geen recht op 

de geldende acties. De overdracht vindt plaats op de 1e dag van de volgende maand.  

 

Verhuizing 

Indien sprake is van verhuizing buiten Eindhoven, bestaat de mogelijkheid het lidmaatschap over te 

dragen aan iemand anders voor eenmalig €17,50 administratiekosten. Indien u een aantoonbaar 

bewijs van verhuizing buiten Eindhoven kunt tonen, hanteren we 1 maand opzegtermijn en dient u 

het verschil in tarief t.o.v. het maandelijks opzegbare lidmaatschap bij te betalen.  Indien men 

tussentijds het 18 mnd abonnement wenst te beëindigen dan zal het genoten voordeel t.o.v. het 12 

mnd abonnement alsnog in rekening worden gebracht alvorens de beëindiging een feit wordt.(wet 

van Dam)  

 

Bevriezen van het lidmaatschap 

Het is mogelijk om op medische gronden of in geval van zwangerschap uw abonnement te bevriezen 

voor een periode van maximaal 6 maanden. De eerste maand is voor eigen risico. Uw 

lidmaatschapsgeld wordt gedurende de bevriesperiode geïncasseerd. Na de bevriesperiode worden 

deze periodes niet in rekening gebracht (indien u nog een minimale looptijd heeft gebeurt dit pas na 

uw minimale looptijd). Indien u uw lidmaatschap wil bevriezen, dient u een medische verklaring te 

overleggen en een formulier hiervoor op de club in te vullen. In uitzonderlijke gevallen bij chronisch 

langdurig ziektebeeld kan het lidmaatschap ontbonden worden. 
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Betalingen  

Ieder nieuw lid betaalt administratiegeld voor het verwerken van alle gegevens in ons systeem, het 

pasje, en het opstarten van de incassoprocedures. Betaling dient voorafgaand aan de 

abonnementsperiode voldaan te zijn, indien de betaling te laat binnen komt zullen er incassokosten 

in rekening worden gebracht conform de Wet op Incasso Kosten. Na de overeengekomen looptijd 

wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met 

inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand te rekenen vanaf het einde van uw huidige 

abonnementsperiode. Indien men tussentijds het 18 mnd abonnement wenst te beëindigen dan zal 

het genoten voordeel t.o.v. het 12 mnd abonnement alsnog in rekening worden gebracht alvorens de 

beëindiging een feit wordt.(wet van Dam)  

 

Sporten op eigen verantwoordelijkheid 

Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt geheel op eigen 

verantwoordelijkheid. Het dragen van sportkleding is verplicht. Het dragen van hemdjes of singlets is 

niet toegestaan. Gerafelde, gescheurde of niet fris ruikende kleding is niet toegestaan. De sporter 

dient kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training in een locker op te bergen. Essink 

sportcentrum is ten allen tijde niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen. Het te 

dragen schoeisel dient schoon en voorzien te zijn van een niet-afgevende rubber (bij voorkeur niet 

zwarte) zool. Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht.  

De cardio-apparatuur mag gedurende drukke tijden per apparaat niet langer dan 15 minuten 

aaneengesloten worden gebruikt. De sporter kan hierop geattendeerd worden door onze 

medewerkers. De sporter dient ieder apparaat schoon en droog achter te laten voor de leden die 

erna komen. Indien een yogales begonnen is, mag men de yogaruimte niet meer betreden.  

De sporter is verplicht voor het gebruik van de sauna te douchen en in de sauna altijd op een 

handdoek plaats te nemen. Ieder lid dient zich te houden aan het geldende saunareglement.  

 

 

Essink sportcentrum 

Toon Schroderlaan 2  

administratie@essink.nl 

 


