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Het lidmaatschap wordt aangegaan en 2x ondertekend (huisregels en
USA voorwaarden).
USA behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen
af te wijzen, waardoor er geen lidmaatschap tot stand komt.
Het lidmaatschap bij USA healthclub is persoonsgebonden!
.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 of 12 maanden.
Het lidmaatschap loopt na 1 of 12 maand automatisch verder en
stopt pas na schriftelijke opzegging. Er geldt dan een opzegtermijn
van 1 maand. Een tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk bij
ziekenhuisopname of bij verhuizing verder dan 15 km van USA
healthclub (zie routeplanner >> vergelijk beide postcodes).
Het lidmaatschap is in deze periode niet te veranderen!

CARDIO EN SPINNING:
SELF CLEANING: Het is bij USA verplicht om na gebruik van bovenstaande toestellen
deze schoon te maken.
HANDDOEK:
Bij iedere sportles is het verplicht om een handdoek te gebruiken dit geldt voor alle sportzalen van USA healthclub.
BIDON:
Het is toegestaan om een bidon, mits gevuld met water, mee te nemen in alle sportzalen
van USA healthclub.
KAUWGUM:
Het is niet toegestaan tijdens het sporten, snoep of kauwgum te nuttigen.

Ik weet dat ik in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van
abonnementsgelden. In geval van ziekenhuisopname die door een
medische verklaring ondersteund moet worden (maximaal 2 maanden)
en zwangerschap (2 maanden na uitgerekende datum) kan er worden
opgeschoven. Opschuiven dient u zelf te regelen door persoonlijk
langs te komen bij de USA healthclub (dus niet via email of telefoon).
Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht! Ook kan het
abonnement niet worden stilgezet bij bijvoorbeeld: blessure’s, stage
studie, werk, drukte, buiten sporten, geen zin, geen tijd, klachten etc.
Beëindiging van uw abonnement kan op één manier plaatsvinden:
Aan de receptie van USA healthclub kunt u een uitschrijvingsformulier
invullen. Een definitieve bevestiging krijgt u via email.

MOBIELE TELEFOONS:
Mobiele telefoons zijn toegestaan in USA healthclub, mits dit niet storend is voor
medesporters.

USA healthclub heeft het recht om jaarlijks het abonnement te verhogen.

DIEFSTAL:
Om redenen van veiligheid en preventie zijn diverse ruimtes van USA healthclub voorzien
van infraroodcamera’s. Geluid- en beeldmateriaal zijn niet voor derden toegangkelijk.
USA behoudt zich het recht geluid- en beeldmateriaal af te staan aan de politie mits daar
aanwijzingen voor zijn. Uiteraard melden wij alle gevallen van diefstal.

Het abonnementsgeld wordt door het sportlid maandelijks vooruitbetaald rond de eerste van de maand. Als een incasso wordt gestorneerd
dan mag USA healthclub 4 euro administratiekosten in rekening brengen
om de incasso alsnog te incasseren. Als USA healthclub het abonnementsgeld niet kan invorderen, komen alle buitengerechtelijke incassokosten
en rente voor rekening van sporter/ster.
Jeugdabonnementen worden direkt aangepast als de jeugdige
sporter de leeftijdsgrens overschrijdt. De tariefswijziging is in
de leeftijd van: 13 naar 14 jaar en van 19 naar 20 jaar. Het
nieuwe abonnementsgeld wordt automatisch doorberekend!
- Abonnementsgelden worden niet terugbetaald.
- Abonnement kan zonder kosten worden overgedragen aan derden.
- 12 maand abonnementen worden altijd in zijn geheel uitgediend.
Na deze contractperiode geldt een opzegtermijn van 1 maand.
- Info over prijzen van abonnementen >> persoonlijk aan de receptie!
- USA is tijdens officiële feestdagen gesloten en heeft in de maanden
juli en augustus (bouwvakvakantie) een aangepast lesrooster.
Abonnementen worden tijdens feestdagen en vakanties gewoon
doorbetaald.
- USA healthclub is niet aansprakelijk voor letsels en/of ongevallen en
zoekgeraakte eigendommen van welke aard en oorzaak dan ook.
- Draag schone sportkleding en schone sportschoenen.
- Ten alle tijden gelden de huisregels van USA healthclub,
deze staan vermeld op het informatiebord van de club of is af te
halen bij de receptie.
- VINGERSCAN IS GRATIS, USA pasje: 3 euro. USA is niet verantwoordelijk voor het wel of niet functioneren van de vingerscan!
- Afmelding van het abonnement kan alleen aan de receptie van USA
plaatsvinden. U ontvangt een schriftelijke bevestiging via de email.
Via mail is het niet mogelijk om op te zeggen.
- Gezinsabonnementen gelden alleen bij reguliere abonnementen.
Niet in combinatie met: 8,00, 15,96, 17,00 studentenkorting en
60+ korting.
Lessen worden in de vakanties en officiele feestdagen gewoon doorbetaald. Jeugdabonnementen worden 2 maanden (juli/augustus)
opgeschoven!
Andere lessen en groepen zijn hiervan uitgesloten en kunnen dus niet
worden opgeschoven.

SPORTKLEDING/SCHOENEN:
Wij verzoeken elke sporter schoon en fris in de sportlessen te verschijnen. Dat betekent
schone sportkleding en schone sportschoenen (geen outdoorschoenen). In de zalen
mogen geen schoenen worden gedragen die (zwarte)strepen achterlaten.
ROKEN:
USA healthclub heeft een totaal rookverbod.
Buitenruimtes waar niet gerookt mag worden: Buitensauna en entree USA
Buitenruimte waar wel gerookt kan worden: Terras USA

ONGEPAST GEDRAG:
Luidruchtigheid en ongepast gedrag worden onder geen beding getolereerd.
Tijdens het sporten wordt ervan uitgegaan dat alle gebruikte fitnessmaterialen weer
worden opgeruimd. In de cardiozaal is beperkte krachttraining mogelijk, het mag niet
storend zijn voor de andere sporters. Mutsen en Capuchons zijn niet toegestaan!
JONGER DAN 18 JAAR:
- 8-13 jaar: Mogen niet vrij trainen en kunnen alleen jeugdlessen volgen.
- 14 en 15 jaar jaar: Mogen alleen (vrij) trainen met een sportschema dat onder toezicht
staat van een instructeur.
- leeftijd 14 t/m19 jaar: T/m 15 jaar gebruik kleedruimte A (Basic)
T/m 17 jaar geen gebruik buitensauna
GROEPSLESSEN:
Wees sportief en volg een groepsles altijd in zijn geheel, dus inclusief warming-up en
cooling-down. Ook dient u minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. In alle
sportzalen geldt een maximaal aantal deelnemers. Zijn er geen materialen beschikbaar
zoals spinbike, megawalker, step etc, dan is er geen ruimte meer om te sporten!
ZWANGERSCHAP:
U kunt uw abonnement stopzetten wanneer u wilt. Voor het stilzetten van het abonnement
berekenen wij geen kosten. Uw abonnement gaat 2 maanden na de uitrekeningsdatum
automatich weer in.
LOCKERS:
Lockers dienen na afloop te worden leeggehaald. Achtergebleven spullen worden automatisch verwijderd en in de mand gedeponeerd. Het is niet toegestaan een locker/sleutel
in eigendom te nemen. Sommige lockers zijn voorzien van pansloten (€ 1.- Borg).
SAUNA REGELS:
Het is niet toegestaan om (bad)kleding/ondergoed te dragen. Gebruik van handdoek of
badlaken onder zitvlak en voeten is verplicht alsmede douchen vooraf.
Sauna buiten alleen voor 18+. Sauna binnen/ stoombad en infrarood vanaf 16+.
Buitensauna is gemengd. In de sauna mogen geen onhygiënische handelingen worden
verricht zoals nagels knippen, scheren, epileren etc.
TAALGEBRUIK:
Het is wenselijk dat bij USA healthclub Nederlands wordt gesproken!
SPORTEN 1X, EN ONBEPERKT:
Sporten 1x: sportlessen worden genoten in de betaalperiode. Heeft u een maandelijkse
betaling dan kunt u de sportlessen uiterlijk tot de laatste betaaldatum van elke maand
benutten (4x). Bij 2x per week/vaker kunt u dagelijks gebruik maken van de sportclub.
AANSPRAKELIJKHEID:
USA healthclub is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, schade aan eigendommen, vermissingen etc. Ook is USA niet aansprakelijk voor ongevallen, blessure’s,
letsels tijdens het sporten. USA kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het oppassen op uw kind (0 tot 5 jaar) in de kinderopvang.

USA healthclub

DOPINGCONVENANT:
Er mag geen enkele vorm van bewustzijn beïnvloedende middelen worden gebruikt of
middelen die op de dopinglijst staan vermeld. Ook is het innemen van suppletie (pillen)
niet toegestaan bij USA.
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