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Algemene voorwaarden lidmaatschap Vrienden van Vrijwaard 

Definities: 

Stichting Vrienden van Vrijwaard heeft op locaties van zorginstelling Stichting Vrijwaard, ( De Golfstroom ) 

Woonzorg Nederland ( Huis ter Duin )en Aristo zorg ( Ten Anker ) een fitnessruimte ter beschikking gesteld aan 

de leden van de stichting.  Alleen leden  van de ‘Vrienden van Vrijwaard’ mogen gebruik maken van deze 

fitnessruimtes en de bijbehorende faciliteiten. 

Stichting Vrienden van Vrijwaard, hierna te noemen: de Stichting 

Artikel 1: lidmaatschap en kosten 

1. Het lidmaatschap komt tot stand door de acceptatie van het inschrijfformulier. Door het aangaan van een 

lidmaatschap bij de Stichting Vrienden van Vrijwaard  (hierna: de Stichting) machtigt het lid de Stichting tot een 

maandelijkse automatische incasso ter hoogte van € 6,00,-.  De automatische afschrijving van de verschuldigde 

bedragen vindt altijd halverwege de maand plaats en worden bij vooruitbetaling  afgeschreven van de 

bankrekening dat door het lid wordt opgegeven.  

2. Het lidmaatschap van de Stichting is van toepassing voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van 

Vrijwaard. Daarnaast is lidmaatschap mogelijk vanaf 55+. 

3. Bij een lidmaatschap ontvangt het nieuwe lid een strikt persoonlijke lidmaatschapspas. Deze pas is niet 

overdraagbaar en mag niet door anderen worden gebruikt.   

4. De lidmaatschapspas dient te allen tijden getoond te worden bij het gebruik maken van de voorzieningen die 

worden aangeboden door de Stichting. Schade of verlies van de pas dient direct gemeld te worden bij het 

bestuurssecretariaat van Vrijwaard. 

5. Het lidmaatschap gaat van start op de eerste dag van de eerste opvolgende maand na de aanmelding. Als een 

lid zich bijvoorbeeld aanmeldt op 15 april gaat het lidmaatschap in per 1 mei. 

6. Indien de betalingsverplichting uit artikel 1.1. niet wordt nagekomen en sprake is van een tweede stornering 

kan de Stichting incassomaatregelen nemen en/of het lidmaatschap beëindigen. Na een eerste stornering zal de 

Stichting het lid wijzen op de betalingsverplichting.   

Artikel 2: lidmaatschapstermijn, beëindiging en opzegging 

1. Het lidmaatschap bij de Stichting wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar en gaat in vanaf datum 

aangaan lidmaatschap. Na het verstrijken van deze periode zal het lidmaatschap stilzwijgend worden verlengd, 

waarna het lidmaatschap maandelijks opzegbaar is.   

2. Indien het lid na de termijn zoals benoemd in artikel 2.1. wenst over te gaan tot beëindiging van het 

lidmaatschap dient dit te allen tijden schriftelijk of telefonisch bekend te worden gemaakt aan de Stichting (t.a.v. 

klantenservice, aan het adres Postbus 142, 1620 AC te Hoorn), met inachtneming van een opzegtermijn van één 

maand.  

3. Na ontvangst van de  beëindiging van het lidmaatschap zal het lid via de Stichting een bevestiging ontvangen 

van de beëindiging van het lidmaatschap en het beëindigen van de maandelijkse automatische incasso.  

4. Bij beëindiging van het lidmaatschap tot en met de 15e van de maand, zal de incasso op de eerstvolgende 

maand worden stopgezet. Bij beëindiging van het lidmaatschap na de 15e van de maand zal de incasso niet de 

eerstvolgende, maar de maand erop worden stopgezet. 
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Artikel 3: Gebruik van voorzieningen 

1. Door middel van het lidmaatschap met Vrienden van Vrijwaard kan per de ingangsdatum gebruik worden 

gemaakt van de voorzieningen die worden aangeboden. Per 1 januari 2022 bestaan de voorzieningen uit: 

• korting op de maaltijdservice aan huis 

• gebruikmaken van de drie bewegingsruimtes op de aangegeven tijden 

• Gratis Omringpas en daardoor gebruik van de voordelen van deze pas. 

 

2. De voorzieningen zoals vernoemd in artikel 3.1 kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Leden zullen hier 

tijdig  – ten minste 14 dagen van tevoren – over worden geïnformeerd.  

Artikel 4: Fitnessruimten 

1. Bij een eerste gebruik van de fitnessruimte zal het lid via een medewerker van Team Sportservice een uitleg 

ontvangen over het veilig gebruiken van de fitnessapparaten. In de fitnessruimten zijn ook korte omschrijvingen 

over veilig gebruik van de fitnessapparaten beschikbaar. Bij vragen over de apparatuur kan het lid ook contact 

opnemen met de medewerker van Team Sportservice op de donderdagmorgen, als de medewerker daar 

aanwezig is.  

2. De Stichting hanteert in de fitnessruimten huisregels in verband met veiligheid en hygiëne. De huisregels 

zullen zichtbaar in de fitnessruimten worden gepresenteerd. 

Artikel 5: Aansprakelijkheid 

1. Het gebruik maken van de fitnessruimten (sport) kan risico’s met zich mee brengen. Indien het lid gebruik 

maakt van deze voorziening dient het lid zelf een inschatting te maken van hetgeen hij/zij aankan. De Stichting 

biedt geen actieve begeleiding, er zijn geen begeleiders aanwezig in de fitnessruimten. 

2. Als lid bent u zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u sport en welke keuzes u daarin maakt. Het gebruik 

van de sportfaciliteiten in de fitnessruimten zijn geheel voor eigen risico. Bij twijfels over fysieke condities raadt 

de Stichting met klem aan eerst advies in te winnen bij een arts of specialist over de bewegingsmogelijkheden 

en de juiste manier van bewegen. 

3. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie waarin de 

Stichting opzet of grove schuld valt aan te rekenen is de Stichting niet aansprakelijk voor letsel of ongevallen 

gedurende het gebruik van de fitnessruimte of deelname aan overige activiteiten van de Stichting zoals genoemd 

in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden. 

4. De Stichting is niet aansprakelijk voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het 

benutten van het lidmaatschap. De Stichting adviseert geen waardevolle spullen mee te nemen naar de 

sportruimten of bij het gebruik van andere voorzieningen die het lidmaatschap biedt. 

Artikel 6: Privacy 

1.  Bij de uitvoering van het lidmaatschap verwerkt de Stichting persoonsgegevens van het lid. De Stichting zal bij 

deze verwerking de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en uitsluitend noodzakelijke persoonsgegevens 

verwerken, alles binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

2. Het lid is zich bewust van het feit dat de Stichting zijn of haar persoonsgegevens zal opnemen in de 

administratie van de Stichting. De Stichting zal deze persoonsgegevens niet aan derden openbaren en/of 

verstrekken, behoudens het geval van een op haar rustende wettelijke plicht. 

Artikel 7: Klachten 

De Stichting doet haar uiterste best het lid tevreden te stellen. Mocht dat toch niet lukken kan het lid met zijn of 

haar klachten terecht bij het bestuur, bereikbaar via omringpas@omring.nl of telefoonnummer 088-2067999.                          


