
Algemene voorwaarden lidmaatschap SportPlaza® Mercator 

 
Inschrijving 

• Inschrijven als lid van SportPlaza Mercator geschiedt na een 
intakegesprek met de daarvoor aangewezen medewerkers van 
SportPlaza Mercator. 

• Voor het afsluiten van een lidmaatschap is inschrijfgeld 
verschuldigd dat contant of middels een pinbetaling dient te 

worden voldaan als het lidmaatschap wordt afgesloten. 
• De minimum leeftijd voor ons lidmaatschap is 16 jaar. 
• Aspirant-leden die jonger zijn dan 18 jaar kunnen alleen een 

lidmaatschap afsluiten als één van de ouders/verzorgers het 
lidmaatschap ter plaatse mede ondertekent. De medeondertekenaar 

dient zicht te legitimeren. 
• Bij een afwijkend producten-/activiteitenaanbod kan van de 
minimale leeftijdseis worden afgeweken. 

• Indien tussen twee perioden van lidmaatschap meer dan drie 
aaneengesloten maanden zitten, is opnieuw inschrijfgeld 

verschuldigd. 
 

Lidmaatschap 
• Het lidmaatschap kan worden afgesloten voor een periode van 
een kwartaal of een jaar. Alle kosten die verbonden zijn aan deze 

lidmaatschapsvormen, dienen contant of via een pinbetaling te 
worden voldaan. 

• Het lidmaatschap kan ook worden afgesloten op basis van 
automatische incasso. 
Kwartaallidmaatschap 

• Bij het afsluiten van een kwartaallidmaatschap dienen alle 
kosten die verbonden zijn aan dit lidmaatschap, contant of via 

een pinbetaling te worden voldaan. 
• Het kwartaallidmaatschap verloopt automatisch. 
Jaarlidmaatschap 

• Indien een jaarlidmaatschap wordt afgesloten op basis van een 
contante of pinbetaling, dienen alle kosten voor dit lidmaatschap 

in één keer te worden voldaan. 
• Het jaarlidmaatschap verloopt automatisch. 
Automatische incasso 

• Indien een lidmaatschap wordt afgesloten op basis van 
automatische incasso, dan is de lidmaatschapsbijdrage die 

staat vermeld in onze tarieven op de eerste dag van de maand 
bij vooruitbetaling verschuldigd. 
• De voorwaarde om een lidmaatschap op basis van 

automatische incasso af te sluiten, is dat vanaf de 21e van de 
maand alle kosten van het restant van de lopende maand (de 

pro rato berekening) en de eerste volledige maand contant of 
via een pinbetaling worden voldaan. Tot en met de 20e van de 
maand dient het restant van de lopende maand (de pro rato 

berekening) voldaan te worden. 
• Een lidmaatschap op basis van automatische incasso wordt 

afgesloten voor een periode van een jaar. 
• Gedurende die periode kan het lidmaatschap niet worden 



opgezegd. 

• Het lidmaatschap wordt daarna stilzwijgend voor onbepaalde tijd 
verlengd en kan vanaf dat moment met inachtneming van een 

maand opzegtermijn per de 1e van de volgende maand worden 
opgezegd. 
• Het flexibele Combiabonnement is vanaf de activering maandelijks opzegbaar 

met inachtneming van een maand opzegtermijn per de 1e van de volgende 
maand. 

• Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk geschieden met behulp van 
een mutatie- of uitschrijfformulier of middels een emailbericht 
naar info@sportplazamercator.nl 

• Na ontvangst van de (schriftelijke) opzegging krijgt u bericht op 
welke wijze een bewijs van opzegging tegen finale kwijting kan 

worden verkregen. 
• De tarieven worden jaarlijks tussen 1 en 31 januari vastgesteld. 
• Reeds betaalde lidmaatschapsbijdragen worden niet 

terugbetaald. 
• In geval van ziekte of medische reden(en), kan het lidmaatschap 

op basis van automatische incasso 1x per jaar tijdelijk worden 
stopgezet voor een periode van maximaal 4 weken. Het verzoek 

voor de tijdelijke stopzetting vanwege ziekte of medische 
reden(en) kan uitsluitend met een doktersverklaring worden 
gedaan via e-mailadres info@sportplazamercator.nl. 

• In verband met vakantie of om religieuze reden(en), kan het 
lidmaatschap op basis van automatische incasso tijdelijk worden 

stopgezet voor een periode van maximaal 4 weken waarvan de 
eerste twee weken voor eigen risico zijn. Het verzoek voor de 
tijdelijke stopzetting in verband met vakantie of om religieuze 

reden(en) kan worden gedaan via e-mailadres 
info@sportplazamercator.nl. 

• Actieabonnementen -abonnementen die buiten de reguliere 
abonnementsstructuur vallen en slechts tijdelijk worden aangeboden- kunnen 
niet tijdelijk worden stopgezet. 

• Voor de gevallen van ziekte, medische reden(en), vakantie en 
religieuze reden(en), geldt voor het lidmaatschap Aangepast 

Sporten op basis van automatische incasso een separate 
regeling die bij het afsluiten van het lidmaatschap Aangepast 
Sporten wordt uitgereikt. 

• Bij het in gebreke blijven van betaling van de verschuldigde 
lidmaatschapsbijdrage is een boete verschuldigd van € 6,00 

zonder dat enige in gebreke stelling is vereist. 
• Bij niet tijdige betaling bent u, onverminderd het bovenstaande, 
een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het 

openstaande bedrag, alsmede administratiekosten voor de 
eerste herinnering en € 10,00 voor elke daarop volgende 

herinneringsnota. 
• De directie behoudt zich het recht van toegang voor. 
• De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of 

ongevallen in en om SportPlaza Mercator. 
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SportPlaza Mercatorpas 

• Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. 
• Elk lid ontvangt een SportPlaza Mercatorpas na ondertekening 

van het inschrijfformulier en na het voldoen van alle kosten die 
aan het betreffende lidmaatschap zijn verbonden. 
• De SportPlaza Mercatorpas geeft toegang tot SportPlaza 

Mercator. 
• De SportPlaza Mercatorpas is eigendom van de contractant. . 

De kosten voor de pas dienen tegelijkertijd met de overige 
lidmaatschapskosten contant of via een pinbetaling te worden 
voldaan. 

• Bij verlies of diefstal wordt de pas geblokkeerd en wordt op 
verzoek van de contractant een vervangende pas gemaakt. De 

contractant is voor deze nieuwe pas opnieuw de kosten 
verschuldigd. Dat bedrag dient contant of via een pintbetaling te 
worden voldaan. 

• Een adreswijziging moet minimaal 2 weken voor ingang van de 
wijziging schriftelijk worden gemeld via een e-mailbericht naar 

info@sportplazamercator.nl. 
• SportPlaza Mercator behoudt zich het recht voor om de 

algemene voorwaarden aan te passen. 
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SportPlaza is een handelsnaam van Sportfondsen Nederland B.V. 


