Algemene voorwaarden Centrum voor Aangepast Sporten ‘Ability’ [CASA Hilberdink]
Artikel 1.
Definities
a. Het Centrum voor Aangepast Sporten ‘Ability’, verder CASA Hilberdink te noemen, is een
integraal onderdeel van het Paramedisch Centrum voor Reumatologie en Revalidatie, verder het
PCRR te noemen.
b. Het PCRR is een eerstelijns centrum, waarin fysiotherapie de belangrijkste activiteit is; het CASA
Hilberdink zorgt door het aanbieden van specialistische sportprogramma’s en recreatieve
zwemmogelijkheden voor adequate nazorg.
c. Een deelnemer is een natuurlijk persoon (m/v) van 16 jaar of ouder, welke deelneemt aan
activiteiten van het CASA Hilberdink.
d. Onderhavige voorwaarden en bepalingen zijn van kracht tot en met 31 december 2017.
Artikel 2.
Aanmelding en lidmaatschap
a. Aanmelding vindt plaats door:
i. Inschrijving via de internetsite van het CASA (www.casahilberdink.nl) of
ii. Telefonische aanmelding via nummer 050 – 5270506 of
iii. Mondelinge aanmelding aan de balie van het PCRR
b. Het lidmaatschap en daarmee de betalingsverplichting gaan in op de dag dat de deelnemer zijn
eerste sportles ontvangt of deelneemt aan een recreatief zwemuur.
c. Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, zolang onderhavige voorwaarden en
bepalingen ongewijzigd blijven.
d. Deelname aan de ‘Fysiofitheidscan’ kan een voorwaarde zijn voor lidmaatschap.
e. Het CASA behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap eenzijdig te ontbinden (bijvoorbeeld
bij een slechte gezondheidstoestand of ernstig valgevaar)
Artikel 3.
Contributie lidmaatschap
a. De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd.
b. De contributie wordt maandelijks, dan wel drie – maandelijks of per 5- of 10-kaart voldaan.
c. Restitutie van contributie is bij tussentijdse opzegging niet mogelijk.
Artikel 4.
Beëindiging lidmaatschap
a. Aankondiging van beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden onder
vermelding van naam, adres, lidmaatschapnummer en werkelijke opzegdatum.
b. Deze aankondiging dient men in te leveren aan de balie van het PCRR of aangetekend per post te
verzenden aan het PCRR.
c. De opzegtermijn bedraagt minimaal één week voor het verstrijken van de einddatum, welke
vermeld staat op uw CASA – pas.
d. Bij niet tijdige aankondiging van beëindiging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
Artikel 5.
Opschorting lidmaatschap
a. Ingeval van langdurige ziekte of een ziekenhuisopname kan het lidmaatschap worden opgeschort
met maximaal de duur van de ziekenhuisopname of de ziekte. Uitsluitend schriftelijke verklaringen
van ziekte of opname worden in overweging genomen.
Artikel 6.
Absentieregeling
Sport
a. Ingeval van absentie heeft u het recht uw gemiste sporttijd in te halen op een andere dag / tijd dan
uw vaste sporttijd. Het inhalen van een gemiste sporttijd dient plaats te vinden binnen de
geldigheidsduur van de lopende 5- of 10-kaart. De inhaaltijden worden in overleg met een
medewerker van CASA Hilberdink vastgesteld.
b. De geldigheidsduur van de 5- en 10-kaarten is zodanig vastgesteld dat men maximaal drie,
respectievelijk zes weken absent kan zijn.
Recreatief zwemmen
c. Ingeval van absentie heeft u het recht uw gemiste zwemtijd in te halen op een andere dag / tijd
dan uw vaste zwemtijd. Het inhalen van een gemiste zwemtijd dient in principe plaats te vinden
binnen de geldigheidsduur van de lopende maand- of kwartaalkaart. De inhaaltijden worden in
overleg met een medewerker van CASA Hilberdink vastgesteld.
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d. Voor de maanden juli, augustus en september wordt een aantrekkelijke korting aangeboden op
het kwartaalabonnement (‘zomerregeling’) voor het recreatief zwemmen.
e. Ingeval van absentie wegens vakantie langer dan twee weken is het mogelijk uw lidmaatschap
voor het recreatief zwemmen op te schorten met een periode gelijk aan uw vakantieperiode, doch
met een maximum van vier aaneengesloten weken.
f. Om gebruik te kunnen maken van de vakantieregeling onder Artikel 6. lid d dient u uw
vakantieperiode minimaal één maand voor het begin van deze periode schriftelijk kenbaar te
maken, op de wijze gelijk aan het bepaalde onder Artikel 4 lid a en lid b.
Artikel 7.
Sport – en zwemrooster
a. Elke deelnemer heeft een vaste sport – of zwemtijd.
b. Wijziging van de vaste sport – of zwemtijd is alleen mogelijk met toestemming van een
medewerker van CASA Hilberdink.
c. Het CASA Hilberdink behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen het sport – en /
of zwemrooster te wijzigen met in acht name van een kennisgevingtermijn van minimaal één
maand.
Artikel 8.
Aansprakelijkheid
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van de sport – en/of
zwemactiviteiten is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Men wordt geacht zelfstandig en
veilig te kunnen zwemmen in diep water.
b. Bij twijfel aan zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer dringend geadviseerd de huisarts te
raadplegen.
c. CASA Hilberdink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade
als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
d. Het gebruik van het kledingkluisje is gratis en voor eigen risico. De locker is niet bestemd voor
eigen gebruik. CASA Hilberdink is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of
schade, gevolgschade zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de
deelnemer, bezoeker.
e. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht
wordt aan eigendommen van CASA Hilberdink, dient te worden vergoed.
Artikel 9.
Huisregels
Huisregels sportzalen
a. Schoeisel:
gebruik schoon (sport)schoeisel dat uitsluitend binnen wordt gedragen.
b. Handdoek:
het gebruik van een handdoek op de diverse apparaten en bank is verplicht.
c. Sportkleding:
het dragen van sportkleding is gewenst.
d. Loopbanden:
start NOOIT met lopen op de loopband zonder toestemming.
e. Duur:
de maximale duur van de sportles is 45 minuten.
Huisregels zwembad
a. Douchen:
voor het gebruik van het zwembad altijd douchen.
b. Slippers:
het gebruik van badslippers bij het bad is gewenst.
c. Infrarood-cabine: gebruik de cabine droog en lees vooraf de instructies.
d. Duur:
de maximale tijdsduur voor het gebruik van het zwembad, inclusief
infrarood-cabine (max. 10 minuten), is strikt 30 minuten.
Artikel 10.
Klachtenregeling
a. In geval van klachten dient de deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de coördinator van
CASA Hilberdink en in tweede instantie tot de directie van het PCRR.
b. Alle geschillen tussen de deelnemer en CASA Hilberdink, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden beslecht
door de Rechtbank te Groningen. Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en CASA
Hilberdink is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 11.
Slotbepaling
a. Door inschrijving verklaart de deelnemer het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de
huisregels van CASA Hilberdink te accepteren.
b. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen CASA Hilberdink en de deelnemer.
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