algemene voorwaarden meerbaden kaarten

Algemene voorwaarden meerbaden kaarten Geusseltbad
Artikel 1 		
ALGEMEEN
1.1 Recreatieve meerbaden kaarten
1.2 Er zijn 25- en 50 baden kaarten
1.3 De meerbaden kaarten zijn persoonsgebonden maar zijn door meerdere personen te gebruiken
1.4	Eenmalig dient € 5,00 voor de aanmaak van de pas betaald te worden de pas is hiermee eigendom van de klant
Artikel 2		
2.1
2.2
2.3
2.5

DUUR
De meerbaden kaart heeft een bepaalde geldigheidsduur
De 25-badenkaart is 7 maanden geldig vanaf datum verkoop.
De 50-badenkaart is 13 maanden geldig vanaf datum verkoop.
Resterende tegoeden, aan het einde van de geldige periode, worden niet gerestitueerd

Artikel 3 		
GEBRUIK
3.1	De meerbaden kaart geeft recht op toegang op de recreatieve uren zoals door het Geusseltbad vastgelegd in het
openstellingrooster.
	3.2	Van het reguliere openstellingrooster kan afgeweken worden in schoolvakanties, op feestdagen en ten behoeve
van (zwem) sport-en wedstrijdactiviteiten. Publicatie hiervan vindt plaats op de website en het
informatiesysteem
3.3 	Op verzoek van het personeel dient de bezoeker een geldig pas te kunnen tonen
Artikel 4 		
ZIEKTE EN BLESSURES
	4.1 	Bij een (langdurige) blessure of ziekte, dient de wederpartij bij de receptie een mutatieformulier in te vullen,
voorzien van een medische verklaring. Na goedkeuring door de directie van het Geusseltbad zal de meerbaden
kaart tijdelijk worden stopgezet
	4.2 	De minimale abonnementsduur wordt automatisch met die periode verlengd, gelijk aan de duur van de
stopzetting
	4.4 	Afspraken over tijdelijke stopzetting van het abonnement worden te allen tijde door de directie van het
Geusseltbad schriftelijk bevestigd. Hierin staat de datum waarop de tijdelijke stopzetting komt te vervallen.
Wenst de wederpartij langer gebruik te maken van de tijdelijke stopzetting, dan dient hij dat 10 dagen voor het
verstrijken van de tijdelijke stopzetting schriftelijk te melden aan de directie van het Geusseltbad
Artikel 5 		
VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
	5.1 	De wederpartij verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie
tegen het Geusseltbad. wegens vergoeding van kosten, schaden, als gevolg van enig ongeval of letsel,
opgelopen tengevolge van sportbeoefening of het gebruik van de accommodatie, alsook wegens het in
ongerede raken van kleding en voorwerpen
	5.2 	Het Geusseltbad is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in de
accommodatie. Eventuele gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald
Artikel 6 		
ALGEMENE HUISREGELS
	6.1 	In de accommodatie gelden huisregels en geldt de algemene politie verordening (APV)
	6.2 	Overtreding van huisregels kan leiden tot (tijdelijke) inname van de meerbaden kaart
	6.3 	Ernstige overtreding van huisregels kan leiden tot inname van de meerbaden kaart en ontzegging van de
toegang tot de accommodatie
	6.4 	Ontzeggingen worden aan de politie gerapporteerd
	6.5 	In geval van geweld, bedreigingen en diefstal wordt de politie geïnformeerd
Artikel 7 		
OVERIGE BEPALINGEN
Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing
versie september 2018

