GRIP Boulderhal
Voorwaarden lidmaatschappen
Lidmaatschap
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o

o

geeft recht op onbeperkt toegang binnen openingsuren tot GRIP Boulderhal.
heeft een geldigheidsduur van 1 maand en wordt maandelijks automatisch verlengd.
heeft een minimale looptijd van 3 maanden.
heeft een opzegtermijn van 1 maand.
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).
De prijs is leeftijdsgebonden (actuele tarieven zijn te vinden op onze website) en wordt automatisch
aangepast wanneer je in een andere leeftijdscategorie komt.
Switchen van lidmaatschap vorm is mogelijk op aanvraag (schriftelijk via post of e-mail).
Pauzeren (i.v.m. bijvoorbeeld vakantie) is jaarlijks maximaal 1 maal mogelijk voor maximaal 1 maand
op initiatief van klant. Pauzeren kan alleen van tevoren en schriftelijk worden aangevraagd via post of
e-mail.
Bij langdurige ziekte of blessure kan, na overleg van een doktersverklaring of ander bewijs van ziekte,
het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Dit kan aangevraagd worden per post of e-mail.
Betaling geschiedt standaard via automatische incasso (eenmalige administratiekosten à € 3,80) maar
kan op verzoek op 1/3/12 maandelijkse factuur (administratiekosten à € 3,80 per factuur). Dit dient
schriftelijk aangevraagd te worden.
e
e
Incassomomenten vallen op de 1 of de 15 van de maand, afhankelijk van het moment van afsluiten.
Valt dit op een feest- of weekenddag dan vindt de incasso de eerstvolgende werkdag hierna plaats.
Aanschaf van het lidmaatschap geldt als een automatische akkoordverklaring met de dan geldende
algemene voorwaarden van GRIP.
GRIP houdt zich het recht voor het lidmaatschap per direct stop te zetten, zonder restitutie van
lidmaatschapsgeld, wanneer in strijd wordt gehandeld met de algemene voorwaarden en/of
huisregels.
GRIP boulderhal is jaarlijks maximaal 7 dagen gesloten.

GRIP Lidmaatschap (combi met GRIP Klimcentrum)
Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor het Lidmaatschap met als enige verschillen:
o het recht op onbeperkt toegang binnen openingsuren tot GRIP Boulderhal én GRIP Klimcentrum.

De GRIP pas
o
o
o
o
o
o

Lidmaatschappen, 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 GRIP pas. 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, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en foto.
Bij het retourneren van de GRIP pas vervallen alle gekoppelde tegoeden, lidmaatschappen en
strippenkaarten.

GRIP Klimcentrum

Van Rosenburgweg 52
024 3443310

GRIP Boulderhal

Kamerlingh Onnesstraat 35
024 7370460
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