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Welkom bij FysioFit! 
U heeft de eerste stap gemaakt richting gezond en fit bewegen. In deze brief vindt u belangrijke 
informatie over uw lidmaatschap. Voor actuele informatie over lestijden en eventuele uitval van 
lessen kunt u kijken op het scherm in de praktijk of op onze website www.kruijdenberg.nl. 

Kleding en schoeisel 
U wordt verzocht om tijdens de FysioFit lessen sportkleding te dragen. Daarnaast vragen wij u om 
zaalschoenen te dragen zonder zwarte zool. We verzoeken u deze ook pas binnen aan te trekken in 
verband met hygiëne en het eventueel beschadigen van de vloer. In verband met de hygiëne is het 
gebruik van een handdoek op de matjes en toestellen verplicht. 

Les missen en inhalen 
Gemiste lessen kunnen worden ingehaald op een ander tijdstip, uw gemiste les blijft bij ons nog twee 
maanden geldig. Indien u niet van te voren aangeeft dat u een les komt inhalen kan het zijn dat de groep 
vol is. In dat geval moeten wij u verzoeken om uw les op een later tijdstip in te halen. 

Betaling van lidmaatschap 
Betaling van het lidmaatschap voor FysioFit geschiedt per maand uitsluitend volgens automatische 
incasso. Afschrijvingen van het contributiebedrag vindt steeds plaats in de eerste week van de nieuwe 
maand. Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar verzorgen wij, indien u dat wenst, een betalings- 
overzicht. 
Per uitzondering verzorgen wij de betaling per factuur. Hiervoor geldt een administratieve toeslag van 
€ 3,00 per maand. Er wordt aan u per twee maanden vooruit gefactureerd. 

Wisseling van lestijd 
Het altijd mogelijk om te wisselen van lestijd. In overleg met uw instructeur kunt u kosteloos uw lestijd 
veranderen. 

Opzegging/tijdelijk stoppen lidmaatschap 
Voor het opzeggen van het lidmaatschap FysioFit geldt een opzegtermijn van één kalender maand. 
Gelieve de opzegging schriftelijk of per e-mail (info@kruijdenberg.nl) aan ons door te geven.  
Het tijdelijk stopzetten van FysioFit wegens een langdurige blessure of ziekte is in overleg met onze 
administratie mogelijk. Indien u nog gebruik maakt van de vastledenkorting dan komt deze na het weer 
activeren van u lidmaatschap te vervallen.  

Tarieven FysioFit (per maand) 
1 maal per week € 35,-     
2 maal per week  € 45,- 
3 maal per week  € 55,- 
toeslag factuurbetaling € 3,- 
tussentijds wisselen lidmaatschap  kosteloos 
intake en inschrijving, eenmalig € 35,- 
tijdelijk stopzetten lidmaatschap in overleg mogelijk in geval van langdurige ziekte of blessure 

 


