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Algemene voorwaarden-  Fit Arrangement 
Proefles 
De eerste les waaraan wordt deelgenomen betekent voor de deelnemer de eerste 
proefles. Iedereen mag 2 proeflessen ervaren. Als er wordt besloten met de les te 
starten, dan is dit minimaal voor 3 maanden vanaf de 1ste les die gevolgd wordt na de 2 
proeflessen. De proeflessen zijn kosteloos. 

Inschrijven 

Naast deze informatiebrief ontvangen alle nieuwe cursisten een inschrijfformulier via de 
mail. Het formulier dient ingevuld bij ons binnen te zijn, voordat de cursist deelneemt 
aan de 2e les. Het formulier kan worden ingeleverd bij de docent of worden gemaild naar 
administratie@fitarrangement.nl Indien het formulier niet is ingeleverd, kan de toegang 
tot de les worden geweigerd. 

Vakanties 
In de zomervakantie zijn er 2 lesvrije weken, die nader te bepalen zijn. 
Kerstvakantie: 21 december 2019 - 5 januari 2020. 
 
Mogelijkheid tot wijzigen 
Fit Arrangement houdt zich het recht voor om het totaal aantal ingeschrevenen te 
beperken en lestijden, lesindeling en tarieven te wijzigen. 

Melding lesuitval 
Fit arrangement informeert de deelnemers per whats app, indien een les niet door kan 
gaan i.v.m ziekte van een docent. 

Absentie 
Bij absentie verzoeken wij u dit van tevoren te melden in de WhatsApp groep of een sms 
te sturen naar 06-23483439. 

Kleding advies  

• Lekker zittende kleding 
• Sportschoenen 
• Eventueel lange sokken bij indoor-fit 

 

Tarieven 
Groepslessen: t/m 18 jaar €20,56 per maand, dit geldt voor 1x in de week sporten. 
Groepslessen: Vanaf 18 jaar €28,80 per maand, dit geldt voor 1x in de week sporten. 
Groepslessen: Vanaf 18 jaar €36,- per maand, dit geldt voor onbeperkt groepslessen 
bijwonen. 
1 op 1 lessen: €315,- per maand, dit geldt voor 1x in de week sporten. 

De afschrijvingen zullen plaats vinden op de 29ste van de maand, voor de volgende 
maand. Er wordt dus vooruit betaald. 

Kinderen uit een gezin met een laag inkomen kunnen via de Meedoen regeling bij de 
gemeente Noordoostpolder een bon aanvragen. Kinderen met een volledige bon kunnen 
6 maanden volgen bij fit arrangement zonder bij te betalen. Voor meer informatie ga 
naar www.noordoostpolder.nl/ meedoenregeling. 
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Restitutie van het lesgeld 
Restitutie van het lesgeld vindt uitsluitend plaats in geval van ernstige ziekte bij leden. 
Maximaal wordt er 25% van het lesgeld vergoed per dansjaar. Dit kunt u aanvragen door 
een ernstige ziekte/ blessure direct te melden en een doktersverklaring t.a.v. de 
administratie te sturen naar Fit arrangement. In princiope zorgen wij voor vervanging bij 
afwezigheid van de docent en gaan wij ervan uit dat alle geplande lessen zullen 
doorgaan. 

Adressen locaties Kraggenburg en Marknesse 

Postadres: 
Fit-arrangement 
Sluis 18 
8316AM Marknesse 
tel. 06-23483439 info@fitarrangement.nl 

Hoofdlocatie Kraggenburg: 
Fit Arrangement 
Neushoornweg 15-1 
8317PT Kraggenburg 

Leslocatie Kraggenburg: 
Sportcomplex ‘ De voorst’ 
Leemringweg 33 
8317 RD Kraggenburg 

Leslocatie Marknesse: 
Sport park De punt 
Emmeloordseweg 10 
8316 AV Marknesse 

Aansprakelijkheid 
Fit Arrangement is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van eigendommen van 
leden. Deelname aan de lessen en/of evenementen (zoals Buiten sporten, workshops 
etc.) van Fit Arrangement geschiedt op eigen risico. Wij erkennen geen aansprakelijkheid 
voor schade, (gevolgen van) blessures of enig letsel ontstaan naar aanleiding van het 
gebruik van de faciliteiten en/of deelname aan de lessen of evenementen van Fit 
arrangement of opgelopen tijdens het verblijf op en in de nabijheid van de locatie. 

Beeindiging lidmaatschap 
Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen kan dit middels het uitschrijfformulier op onze 
website: www.fitarrangement.nl/uitschrijven  
Er is een maand opzegtermijn. Als jij je voor de eerste van de maand hebt uitgeschreven 
betaal je nog 1 maand en dan wordt het lidmaatschap beëindigd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team fit-arrangement. 


