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Fightmasters

Bij inschrijving betaalt u tot de eerste afschrijving per automatische incasso de overige weken
contant;
Betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso, en zal doorlopen tot
wederopzegging van het abonnement;
U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling;
Bij ieder bezoek aan Fightmasters dient men zich bij binnenkomst per toegangstag zich te
registreren;
Voor aanschaf van de toegangstag rekent Fightmasters € 5,00 borg. Bij verlies of
beschadiging dient men een nieuwe tag aan te schaffen waarvoor opnieuw € 5,00
borg in rekening wordt gebracht. De borg wordt geretourneerd bij opzegging van het
abonnement;
Fightmasters hanteert één hele kalendermaand als opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk
via het correspondentie adres: info@fightmasters.nl;
Leden zijn bij blessures geen contributie verschuldigd mits wij tevoren schriftelijk op de hoogte
zijn gesteld per e-mail: info@fightmasters.nl;
Het dragen van schone sportkleding, en in een staart dragen van los haar in de
trainingsruimte is verplicht;
Het gebruik van kauwgom tijdens het trainen, alsmede het nuttigen van meegebrachte
etenswaren is verboden;
Behalve kickboks attributen, handdoeken en een drinkbeker/bidon mogen in de
trainingsruimte geen tassen, kleding en overige spullen (waaronder een mobiele telefoon)
worden meegenomen;
Fightmasters is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen in en om de gym;
Leden zijn zich ervan bewust dat bepaalde takken van de sport bepaalde risico’s met zich
meebrengen;
Een eventuele vervolgschade is voor eigen risico;
Minderjarigen dienen het inschrijfformulier door ouders of toezien voogd te laten
ondertekenen;
Iedereen gaat bij Fightmasters vriendelijk en respectvol met elkaar om, alle geloofs- en
levensopvattingen worden door ons gerespecteerd.

Begrijpt u één of meer van de bovenstaande voorwaarden niet, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid
deze nader aan u uit te leggen. Het niet opvolgen van deze voorwaarden kan leiden tot ontzegging
van de toegang tot Fightmasters, zonder teruggave van de reeds betaalde contributie.

