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Handtekening klant Handtekening Thermae Grimbergen

CONTRACT JAARABONNEMENT

DATUMMEDEWERKER

BEGIN EN EINDE VAN HET CONTRACT

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Lidmaatschap strikt persoonlijk

De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de Thermale gedeelten van Thermae Boetfort en Thermae 
Grimbergen (hierna geciteerd als Atlantis d’E BVBA). Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet 
overdraagbaar. Bij misbruik wordt het abonnement ingenomen. In geval van verlies van de lidmaatschapskaart dient dit onmiddellijk 
gemeld te worden. Tegen betaling van 15 EUR wordt een duplicaat afgeleverd.

2. Openingstijden & Tarieven

Het jaarabonnement is 7 dagen op 7 geldig. Atlantis d’E BVBA is ten allen tijde gerechtigd de openingsuren en tarieven te wijzigen. 
Tijdens officiële feestdagen behoudt Atlantis d’E BVBA het recht het centrum te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van 
abonnementskosten of teruggave. Ook in geval van overmacht door panne of buiten gebruikstelling van de installaties zal dit niet 
leiden tot een vermindering of teruggave van abonnementskosten.

3. Deactivering

Een (gedeeltelijke) terugbetaling of deactivering van uw abonnement is niet mogelijk.

4. Algemeen reglement

Men dient zich ten allen tijde te houden aan het algemeen reglement. Bij constatering van inbreuken op dit reglement zal dit leiden tot 
onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder enig recht op teruggave van het abonnementsgeld. Het algemeen reglement 
hangt steeds ter inzage aan de receptie.

5. Veiligheid & aansprakelijkheid

Het gebruik van de thermen van Thermae Boetfort en Thermae Grimbergen geschiedt geheel op eigen risico. Atlantis d’E BVBA wijst 
iedere aansprakelijkheid af voor, maar niet gelimiteerd tot: schade als gevolg van ongevallen, verlies, diefstal, brand of enige andere 
schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

6. Bevestiging overeenkomst

De abonnementhouder/ster verklaart door ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst de door Atlantis d’E BVBA 
opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Atlantis d’E BVBA is ten allen tijde gerechtigd om eenieder die zich 
niet aan de regels houdt de toegang voor een door Atlantis d’E BVBA te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op teruggave 
van reeds betaalde abonnementsgelden.


