Medisch trainen
Zaalreglement
Omdat er in de praktijk altijd meerdere patiënten of deelnemers aan training tegelijk aanwezig
zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld. Dit om ongelukken, incidenten en verwarring te
voorkomen en daardoor een veilige en prettige omgeving voor iedereen te creëren en te behouden.
Onderstaand zijn de regels weergegeven:
Trainen
In de oefenzaal draagt u sportschoenen.
U wordt verzocht een handdoek mee te brengen en te gebruiken tijdens de training i.v.m.
hygiëne. Tevens wordt u verzocht om de handvatten van de apparatuur achteraf middels
beschikbaar gestelde middelen af te nemen.
Medisch Centrum de Eedenburgh is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw
eigendommen. Daarom kunt u uw waardevolle spullen beter thuis laten.
De deur van de kleedkamer naar de zaal wordt opengelaten in verband met zicht op
eventuele ongenode bezoekers.
U vult uw uitgevoerde oefeningen in op uw trainingsschema.
Losse onderdelen (halters, dumbells) legt u na gebruik terug. Gewichten haalt u van de
stangen.
De vrouwen- en herenkleedkamer en douches zijn vrij toegankelijk.
Vooraf schrijft u zich in voor het uur waarop u wilt trainen. Dit kan in de medisch trainagenda.
Een gemiste les mag u binnen een maand inhalen.
Opschorting abonnement
Indien de deelnemer wegens vakantie niet in de gelegenheid is de training te volgen, kan
het abonnement maximaal één maand per kalenderjaar worden opgeschort. U dient uw
vakantie minimaal twee weken van te voren schriftelijk door te geven. Indien u een
jaarabonnement afsluit, betaalt u in één keer voor 11 maanden. Zo heeft u verspreid over
het jaar vier weken vakantie. Mocht u langer op vakantie gaan, dan kunt u de gemiste
training(en) binnen een maand inhalen.
Bij langdurige ziekte of ziekenhuisopname kan het abonnement worden opgeschort. Dit kan
alleen bij inlevering van een schriftelijke verklaring van behandelend arts of specialist of op
indicatie van de behandelend fysiotherapeut van praktijk. Verklaringen van andere partijen
worden niet geaccepteerd.
Mondelinge of telefonische aanvragen of aanvragen achteraf zullen niet in behandeling
worden genomen.
Betalingsvoorwaarden
Het abonnementsgeld wordt via een automatische incasso op basis van vooruitbetaling van
het door u opgegeven rekeningnummer geïncasseerd.
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Opzegging dient altijd schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal
één kalendermaand te geschieden. Opzeggingen gaan in per de 1e van de eerstvolgende
kalendermaand.
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