GRIP Nijmegen
Trainingsabonnementen ED+ en jeugd
ED+ Training
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

geeft recht op 2 wekelijkse trainingsmomenten bij GRIP in de groep ED+.
Het ED+ trainingsabonnement kan tegen een meerprijs worden opgeschaald naar 2
wekelijkse trainingsmomenten plus onbeperkt klimmen.
heeft een geldigheidsduur van 1 maand en wordt maandelijks automatisch verlengd.
heeft een minimale looptijd van 3 maanden.
heeft een opzegtermijn van 1 maand.
Toetreding tot ED+ kan alleen op uitnodiging van GRIP en is leeftijdsgebonden (9 – 18 jaar).
is niet overdraagbaar op andere personen en is alleen te koppelen aan je GRIP-pas.
Opzeggen kan alleen schriftelijk via post (GRIP Nijmegen, Kamerlingh Onnesstraat 35, 6533
HK, Nijmegen) of via e-mail (office@gripnijmegen.nl).
Bij de prijs (actuele tarieven zijn te vinden op onze website) is de toegangsprijs tijdens de
trainingen inbegrepen. Toegang buiten trainingsmomenten is niet inbegrepen.
Switchen van trainingsabonnement is mogelijk op aanvraag (schriftelijk via post of e-mail).
Pauzeren is jaarlijks maximaal 1 maal mogelijk voor maximaal 1 maand op initiatief van
klant. Pauzeren kan alleen schriftelijk worden aangevraagd via post of e-mail.
Tijdelijk stopzetten kan alleen schriftelijk en op vertoon van een doktersverklaring.
Betaling geschiedt via automatische incasso maar kan in sommige situaties op 3maandelijkse factuur (extra administratiekosten € 3,80 per factuur).
e
e
Incassomomenten vallen op de 1 of de 15 van de maand, afhankelijk van het moment van
e
e
afsluiten. Bij feest- of weekenddagen de eerstvolgende werkdag na de 1 of 15 van de
maand. De eerste incasso vindt standaard 3 dagen later plaats.
Aanschaf van het lidmaatschap geldt als een automatische akkoordverklaring met de dan
geldende algemene voorwaarden van GRIP.

Jeugd trainingen (ouder-kind, Klauterclub, Maki’s, Gibbons, Baboons, Junioren
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

geeft recht op 1 wekelijks trainingsmoment bij GRIP.
Het jeugd trainingsabonnement kan tegen een meerprijs worden opgeschaald naar 2
wekelijkse trainingsmomenten.
Het jeugd trainingsabonnement voor Junioren (17-21 jaar) kan tegen een meerprijs worden
opgeschaald naar 1 wekelijkse trainingsmoment plus onbeperkt klimmen in 1 vestiging.
Het jeugd trainingsabonnement voor Junioren (17-21 jaar) kan tegen een meerprijs worden
opgeschaald naar 1 wekelijkse trainingsmoment plus onbeperkt klimmen in beide
vestigingen.
heeft een geldigheidsduur van 1 maand en wordt maandelijks automatisch verlengd.
heeft een minimale looptijd van 3 maanden.
heeft een opzegtermijn van 1 maand.
Toetreding tot de diverse jeugdgroepen kan via inschrijving (aan de bar, mail of website).
is niet overdraagbaar op andere personen en is alleen te koppelen aan je GRIP-pas.
Opzeggen kan alleen schriftelijk via post (GRIP Nijmegen, Kamerlingh Onnesstraat 35, 6533
HK, Nijmegen) of via e-mail (office@gripnijmegen.nl).
Bij de prijs (actuele tarieven zijn te vinden op onze website) is de toegangsprijs tijdens de
trainingen inbegrepen. Toegang buiten trainingsmomenten is niet inbegrepen.
Pauzeren is jaarlijks maximaal 1 maal mogelijk voor maximaal 1 maand op initiatief van
klant. Pauzeren kan alleen schriftelijk worden aangevraagd via post of e-mail.
Tijdelijk stopzetten kan alleen schriftelijk en op vertoon van een doktersverklaring.
Betaling geschiedt via automatische incasso maar kan in sommige situaties op 3maandelijkse factuur (extra administratiekosten € 3,80 per factuur).
e
e
Incassomomenten vallen op de 1 of de 15 van de maand, afhankelijk van het moment van
e
e
afsluiten. Bij feest- of weekenddagen de eerstvolgende werkdag na de 1 of 15 van de
maand. De eerste incasso vindt standaard 3 dagen later plaats.
Aanschaf van het abonnement geldt als een automatische akkoordverklaring met de dan
geldende algemene voorwaarden van GRIP.
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De GRIP-pas
o
o
o
o
o
o

Abonnementen, strippenkaarten en tegoeden (tot maximaal € 500,-) kunnen worden
gekoppeld aan je GRIP-pas.
De GRIP-pas is persoonsgebonden.
De GRIP-pas is verkrijgbaar aan de incheckbalie bij GRIP.
Voor de GRIP-pas geldt een borg van € 5,70 welke je terugkrijgt bij retourneren van de GRIPpas. De GRIP-pas blijft te allen tijden eigendom van GRIP.
Om je GRIP-pas in gebruik te nemen zijn de volgende gegevens vereist:
Naam, adres, woonplaats, geboorte datum, telefoonnummer, e-mailadres en foto.
Bij het retourneren van de GRIP-pas vervallen alle gekoppelde tegoeden, abonnementen en
strippenkaarten.
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