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Algemene voorwaarden Sportfondsen AquaClub 
 
Inschrijving 
• Het entreegeld moet bij inschrijving worden voldaan. 
• Het entreegeld bedraagt €22,50. 
 
Lidmaatschap 
• Het lidmaatschap van Sportfondsen AquaClub is strikt persoonlijk. 
• Het lidmaatschap wordt telkens met één kalendermaand verlengd. 
• De opzegtermijn is één kalendermaand vanaf de eerste dag van de volgende maand.  

U kunt dus op iedere dag van een lopende maand opzeggen, waarna uw lidmaatschap met ingang van de laatste dag van 
de volgende maand wordt beëindigd.  

• Opzeggen dient schriftelijk te geschieden middels het invullen van het opzegformulier, welke te verkrijgen is bij de 
receptie.  

• De verschuldigde lidmaatschapsbijdrage is op de eerste werkdag van de maand bij vooruitbetaling per automatische 
incasso verschuldigd. 

• Betaalde lidmaatschapsbijdragen worden niet terugbetaald.  
• Bij het lidmaatschap van Sportfondsen AquaClub bestaat de mogelijkheid tot het gebruik van de geldbeugel. In geval van 

opzegging van het abonnement, blijft het saldo op de geldbeugel tot een jaar na het aflopen van het abonnement 
beschikbaar voor het aanschaffen van artikelen of diensten van Sportfondsen Haarlemmermeer BV. Saldi op de geldbeugel 
worden niet terugbetaald.  

• In geval van langdurige ziekte of zwangerschap kan opschorting plaatsvinden van de lidmaatschapsbijdrage indien een 
doktersverklaring wordt overlegd. Dit uitsluitend in overleg met de teamleider zwemzaken. 

• Bij het in gebreke blijven van de verschuldigde lidmaatschapsbijdrage behouden wij ons het recht het lidmaatschap per 
direct te beëindigen en een eventueel openstaand saldo uit handen te geven. 

• De directie is gerechtigd leden de toegang tot Sportfondsen te ontzeggen of het lidmaatschap van Sportfondsen AquaClub 
te beëindigen op basis van het protocol Vrolijk en Veilig en in het geval van het niet naleven van de huisregels. 

• De directie is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel als gevolg van ongevallen. 
• De directie is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van goederen. 
• De directie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. 

 
Sportfondsen AquaClub Pas 
• Leden ontvangen een Sportfondsen AquaClub pas na ondertekening van het inschrijfformulier en na ontvangst van het 

entreegeld. 
• De Sportfondsen AquaClub pas moet worden aangekocht voor € 5,00 per stuk. 
• Bij beschadiging, verlies of diefstal dient een nieuwe pas te worden aangeschaft. 
• Toegang tot de Sportfondsen AquaClub is alleen mogelijk op vertoon van een geldige Sportfondsen AquaClub pas. Op 

verzoek van medewerkers van Sportfondsen moet de pas worden getoond. 
 

Toegang Sportfondsen AquaClub 
• Het Sportfondsen Aquaclub basislidmaatschap geeft toegang tot de basisactiviteiten: recreatief zwemmen, 

banenzwemmen, gezinszwemmen, fifty-fit en baby-, peuter- en kleuterzwemmen. 
• Het Sportfondsen Aquaclub Xtra lidmaatschap geeft toegang tot de basisactiviteiten en  aquasporten. (aquajoggen, 

aquarobics, aquaspinning, aquamix en aquabalance(. 
• Sportfondsen behoudt zich het recht voor openingstijden, lesroosters en/ of tarieven aan te passen. Informatie hierover 

wordt aan de receptiebalie en op de website verstrekt. 
• Indien de prijswijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer op jaarbasis, dan heeft het lid het recht de overeenkomst te 

ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt indien niet binnen één maand na het kenbaar maken van de nieuwe 
tarievenlijst schriftelijk is opgezegd. 

• Een lidmaatschap van Sportfondsen AquaClub geeft toegang tot de Sportfondsen AquaClubs van “de Estafette” en “de 
Sporthoeve”. 

 
Algemene voorwaarden en Huisregels 
• Leden dienen zich aan de huisregels te houden. Deze worden middels borden in de zwembaden kenbaar gemaakt. 
• Sportfondsen behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen. 
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