
1. Feestdagen
Het Sportcentrum is beperkt geopend tijdens officiële feestdagen. 
Een overzicht hiervan vindt u op onze website.

2. Bewijs van deelname
Na het tot stand komen van de overeenkomst ontvangt de 
consument een bewijs van deelname (= lidmaatschapspas). 
Deze pas wordt bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het 
bezoek. Bij verlies of beschadiging van de lidmaatschapspas wordt 
€ 5,00 borg in rekening gebracht.

3. Duur en beëindiging
De overeenkomst dienst schriftelijk te worden opgezegd door 
ondertekening van het mutatieformulier tegen het einde van de 
abonnementsduur.
Na het inleveren van uw lidmaatschapspas en het ondertekenen 
van het mutatieformulier, gaat de opzegtermijn van 1 volledige 
kalendermaand in. 

Bij het beëindigen van het uw lidmaatschap na de opzegtermijn, 
kunt u uw pas bij de receptie inleveren. U ontvangt het betaalde 
borgbedrag retour, mits de pas in goede staat verkeert. 
De staat van de pas wordt beoordeeld door een medewerker van 
Feelgood Club AeroFitt. 

4. Huisregels
De consument dient met geschikt schoeisel en in schone, correcte 
kleding gebruik te maken van onze fitnessactiviteiten en faciliteiten. 
Tevens is het gebruik van een handdoek verplicht.

Het is niet toegestaan om tassen, jassen etc. mee te nemen in de 
sportzalen. Hiervoor zijn lockers aanwezig.

5. Langdurige blessure/ziekte
Bij vorm van overmacht (langdurige ziekte en/of ongeval ) kan de 
betaling tijdelijk worden stopgezet m.i.v. de nieuwe betaalperiode. 
Er wordt gevraagd naar een geneeskundige verklaring. Verzoeken 
tot restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kunnen niet 
worden gehonoreerd.

6. Prijsaanpassing
U wordt op de hoogte gesteld van een mogelijke prijsaanpassing. 
Een prijsaanpassing die voortvloeit uit de wet of die is gebaseerd 
op het prijsindexcijfer vindt plaats per 1 januari van elk jaar.

Indien de consument de leeftijd van 7 jaar bereikt, wordt per 
eerstvolgende betaling het contract automatisch omgezet in een 
contract geldend voor een 7 t/m 9 jarige.

Indien de consument de leeftijd van 10 jaar bereikt, wordt per 
eerstvolgende betaling het contract automatisch omzet in een 
contract geldend voor een 10 t/m 15 jarige.

Indien de consument de leeftijd van 16 jaar bereikt, wordt per 
eerstvolgende betaling het contract automatisch omgezet in een 
contract geldend voor 16 t/m 20 jarige.

Indien de consument de leeftijd van 21 jaar bereikt, wordt per 
eerstvolgende betaling het contract automatisch omgezet in een 
contract geldend voor 21 jaar en ouder.

Voor wijzigingen en afmeldingen kunt u in uw vestiging van 
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 21.00 uur terecht.

Bent u lid in Zelhem dan kunt u een afspraak maken via 
tel: 0575-465001of mail: zelhem@aerofitt.nl. 
U kunt ook terecht bij de vestiging in Hengelo GLD op boven-
genoemde tijdstippen.

Om je studentenkorting te behouden dien je elk jaar in september 
je nieuwe studentenkaart te tonen bij de receptie, anders vervalt 
de korting per eerstvolgende incasso na september.

Jaarlijks worden leden die korting krijgen via een deelnemende 
vereniging gecontroleerd of ze nog betalend lid zijn. Jaarlijks 
worden leden die korting krijgen via hun werkgever waar we 
samenwerking mee hebben gecontroleerd of ze nog werkzaam 
zijn bij dit bedrijf. Indien niet meer van toepassing dan vervalt de 
korting.

Vestigingen
 
Didam
Hengelderweg 18
6942NB Didam
Tel: 0316 - 22 16 21
Email: didam@aerofitt.nl   

BIC nummer: RABONL2U
Incassant ID: NL02ZZZ092089290000
IBAN Nummer: NL78RABO0151879893
 
Duiven 
Westsingel 29
6921RX Duiven 
Tel: 0316 - 28 49 61
Email: duiven@aerofitt.nl   

BIC nummer: RABONL2U
Incassant ID: NL40ZZZ566060600000
IBAN Nummer: NL29RABO0171929608

Hengelo (GLD) 
Winkelskamp 5
7255PZ Hengelo (GLD) 
Tel: 0575 - 46 50 01
Email: hengelo@aerofitt.nl   

BIC nummer: RABONL2U
Incassant ID: NL28ZZZ566047260000
IBAN Nummer: NL12RABO0148902502

Zelhem 
Stationsplein 8-12 
7021CN Zelhem 
Tel: 0575 - 46 50 01
Email: zelhem@aerofitt.nl  

BIC nummer RABONL2U
Incassant ID: NL28ZZZ566047260000
IBAN Nummer: NL12RABO0148902502

Zutphen 
Bronsbergen 27
7207AD Zutphen
Tel: 0575 - 82 02 22
Email: zutphen@aerofitt.nl

BIC nummer: RABONL2U
Incassant ID: NL25ZZZ092076220000
IBAN Nummer: NL33RABO0151831912

Huishoudelijk reglement


