01-01-2022

Vividus Fysiotherapie
Reglement Medische Revalidatie
Middels deze brief willen wij u informeren over de MRF-reglementen.
Bij een onbeperkt abonnement:
-

-

-

-

-

-

-

U kunt gebruik maken van onze
trainingsruimte op de volgende dagen
en tijden; (* na deze tijd op afspraak)
Maandag
08.00 19.30*
Dinsdag
08.00 19.30*
Woensdag 08.00 19.30*
Donderdag 08.00 19.30*
Vrijdag
08.00 17.30
Zaterdag
09.00 12.00**
(** altijd op afspraak)
Groepslessen (vraag naar de
mogelijkheden).
Bij de start van het abonnement betaalt
u eenmalig startkosten, deze kunt u
middels contant of pinbetaling aan de
balie voldoen.
De minimale afname duur is 3
maanden.
Na de eerste 3 maanden is het
abonnement maandelijks opzegbaar.
De abonnementskosten worden
maandelijks in rekening gebracht
middels automatische incasso,
waarvoor u een incasso machtiging
dient in te vullen.
Het abonnement start bij de eerste
trainingsdag en loopt vanaf die dag
maandelijks verder.
Mocht u het abonnement willen
beëindigen dan kan de aanvraag
schriftelijk in worden gediend.
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Iedere 3 maanden wordt op uw verzoek
het trainingsprogramma aangepast.
Bij langdurig ziekte en/of zwangerschap
bestaat de mogelijkheid uw
abonnement tijdelijk en in overleg, te
bevriezen. Dit kunt u schriftelijk
aanvragen met daarbij een schrijven
van de behandelend arts of specialist,
waaruit blijkt dat u niet kunt sporten.
Het abonnement is persoonsgeboden
en niet overdraagbaar.

- Vividus Fysiotherapie behoudt het
recht om de openingstijden van de
trainingsruimte te wijzigen, dat geldt
ook voor feestdagen e.d. Dit zal ruim
van tevoren kenbaar worden gemaakt
via de social mediakanalen en op
infoborden binnen de praktijk.
- Bij een prijsverhoging van het
abonnement wordt dit minimaal 4
weken van tevoren bekend gemaakt.
- In het geval van een prijsverhoging
heeft u het recht om binnen 4 weken
na de bekendmaking het abonnement
te ontbinden middels schriftelijke
aanvraag.

Bij een 10 rittenkaart:
- De eerste keer betaalt u startkosten.
Bij het opnieuw afnemen van een
rittenkaart hoeft u deze kosten niet
meer te betalen.
- Betaling dient vooraf te geschieden
contant of per pin.
- U betaalt voor 1 uur medische
revalidatie fitness. Binnen dit uur kunt
u uw kracht-, conditie- en
coördinatieoefeningen doen, of
deelnemen aan een groepsles.
- U kunt komen sporten binnen de
openingstijden, echter wel op
afspraak.
- Bij ieder trainingsbezoek wordt er 1
zitting van uw 10 rittenkaart
afgeboekt. Na 10 zittingen is de kaart
leeg en hebt u de mogelijkheid om
een nieuwe rittenkaart te kopen, of
een onbeperkt abonnement af te
sluiten.
- Op uw verzoek kan het
trainingsprogramma aan worden
gepast binnen uw trainingsuur.
- De 10 rittenkaart heeft een
geldigheidsduur van 1 jaar. Na dit jaar
komen de nog openstaande trainingen
te vervallen.

Algemeen:
-

Dit reglement medische revalidatie
fitness maakt onderdeel uit van de
algemene voorwaarden welke terug
te vinden zijn op de website
www.vividus-fysiotherapie.nl

