
Het lidmaatschap kan uitsluitend worden betaald met automatisch incasso. Het inschrijfgeld is eenmalig en 
moet contant of per pin worden voldaan op het moment dat u zich inschrijft bij Solidgym. U dient zich op 
de hoogte te stellen van het reglement. De Onbeperkt jaarkaart wordt aangegaan voor tenminste 1 jaar. Uw 
Onbeperkt jaar- / maandkaart wordt automatisch verlengd. Solidgym kan haar tarieven jaarlijks aanpassen 
conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS. Indien u uw Onbeperkt jaar-/ maandkaart niet wilt 
verlengen dient u ons dat schriftelijk (aan de balie afgeven of mailen) aan ons mede te delen uiterlijk 1 
maand voor het verstrijken van uw abonnementsjaar/ maand. Na het verstrijken van de einddatum van het 
jaarabonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand.

ABONNEMENTEN EN BETALINGEN
De inschrijfkosten van € 25,- zijn eenmalig en dienen contant of per pin te zijn voldaan op het moment dat u 
zich als lid aanmeldt bij Solidgym. Alle abonnementen zijn strikt persoonlijk. Het abonnement wordt aangegaan 
voor ten minste 1 jaar m.u.v. de maand abonnementen. Het abonnement voor overdag en avond geeft recht op 
onbeperkt gebruik van de desbetreffende faciliteit binnen de openingstijden (voor squash: zie het reserveren 
van banen). Het abonnement voor overdag geeft recht op onbeperkt gebruik van de desbetreffende faciliteit 
tot 17.00uur. Het middag abonnement geeft recht op onbeperkt gebruik van de desbetreffende faciliteit tussen 
12:00 en 17:00. Solidgym kan haar tarieven jaarlijks aanpassen conform het prijsindexcijfer gepubliceerd 
door CBS. Indien u uw abonnement wil beëindigen dient u dit schriftelijk te doen en deze opzegging dient 
u 1 maand voor het verstrijken van het abonnementsjaar/ maand aan de balie van Solidgym af te geven of 
aangetekend op te sturen. Indien wij geen bericht van u ontvangen, zal uw abonnement automatisch worden 
verlengd, en bij u in rekening worden gebracht. Na het verstrijken van de einddatum van het jaarabonnement 
kunt u een automatisch verlengde overeenkomst met inachtneming van het opzegtermijn van een maand 
opzeggen. Wanneer u na deze periode opzegt zal de restitutie van uw lidmaatschap berekend worden aan de 
hand van het maandtarief.

TAG
Binnen een week na het inleveren van dit inschrijfformulier kunt u bij de bar van Solidgym uw tag afhalen. U 
dient de tag bij iedere training mee te nemen, deze verschaft u namelijk de toegang tot de trainingsruimte. 
U kunt de tag tevens voorzien van een saldo in euro’s waarmee vervolgens verschillende services betaald 
kunnen worden. Het is verplicht de tag bij opzegging in te leveren. Bij verlies of zoekraken van de tag brengen 
wij €7,50 in rekening.

MINDERJARIGE DEELNEMERS
Bij Solidgym is de minimale leeftijd voor fitness 16 jaar. Deelnemers < 18 jaar worden pas toegelaten tot het 
volgen van trainingen indien een der ouders/ verzorgers het inschrijfformulier heeft ondertekend.

SPORTKLEDING
Training in sportkleding is verplicht. Tevens is schoon sportschoeisel en gebruik van een handdoek tijdens 
trainingen vereist. Voor uw kleding en waardevolle spullen zijn kluisjes in de kleedruimte beschikbaar.

BESCHIKBAARHEID VAN TRAININGSRUIMTE
Solidgym behoudt zich het recht voor om op erkende feestdagen en met evenementen (een gedeelte 
van) een dag te sluiten c.q. over het centrum te beschikken. In de zomervakantie hanteren we aangepaste 
openingstijden.

CONSUMPTIES
Het gebruik van etenswaren in de trainingsruimtes is niet toegestaan. Alleen drinkwaar met een bidonsluiting 
is toegestaan.Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties is niet toegestaan.
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SOLID-FUNCTIONROOM RESERVERING
Voor een functioneel trainen les kun je maximaal een week van te voren een plek op desgewenste dag en 
tijdstip reserveren. Dit kan telefonisch of bij de bar. Eventueel annuleren van de functioneel trainen les moet 
minimaal 12uur van te voren

SQUASH INTRODUCÉS
Taghouders kunnen ook met een introducé spelen uitsluitend wanneer dit bij de reservering wordt vermeld. 
Introducés dienen zich bij binnenkomst te melden aan de bar. Elke introducé betaalt 50% van het tarief voor 
“losse baanhuur”.

SQUASH SCHOENEN
Er mag alleen gespeeld worden op sportschoenen met lichte, niet afgevende zolen die niet buiten gedragen 
zijn. Zwarte zolen zijn niet toegestaan.

SQUASH RESERVEREN VAN BANEN
Een squashbaan kunt u zowel mondeling als telefonisch bespreken. Het is niet mogelijk om verder dan 7 
dagen vooruit te reserveren. Als lid kunt u tweemaal per week een periode vooruit reserveren waarvan een 
keer doordeweeks en een keer in het weekend. Wil men als lid meer spelen dan twee maal per week dan 
geldt: reserveer dag = speeldag. Een en ander uiteraard zolang er plaats is. Bij reserveringen dienen namen 
van beide spelers te worden opgegeven.

SQUASH ANNULEREN VAN EEN GERESERVEERDE BAAN
U kunt een gereserveerde baan uiterlijk 12 uur van tevoren kosteloos annuleren. Annuleert u later, of laat 
u niets van zich horen, dan brengen we bij u het tarief voor “losse baanhuur” in rekening. Bij herhaaldelijk 
voorkomen zal u de mogelijkheid tot reserveren worden ontnomen.

AANSPRAKELIJKHEID
Solidgym en/ of diens medewerkers zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen, noch 
aansprakelijk voor enig letsel ontstaan tijdens het gebruik van geboden faciliteiten in en behorende bij ons 
centrum.
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