
PRAKTISCHE INFORMATIE SPORTEN

Algemeen: 
• We zijn geen grote sportschool en werken daarom met kleine en 

persoonlijke sportgroepen 

Soorten abonnementen en kosten: 
• We kennen bij Dorst Zorg Gezondheidscentrum de volgende 

abonnementen;
• Proefles: Gratis
• Sportabonnement 1x per week: € 34,50 per maand
• Sportabonnement 2x per week: € 69,00 per maand
• Medische Fitness 1x per week: € 43,00 per maand
• Medische Fitness 2x per week: € 86,00 per maand
• Lespakket Mamafit lessen (6-lessen): € 75,00
• Lespakket Zwangerfit lessen (10 lessen): € 100,00
• Losse Les Zwangerfit: € 10,00 (wanneer je <10 weken voor je geplande 

bevallingsdatum zit)

Betaling: 
• De betaling van het abonnement gebeurt aan het begin van elke 

maand per automatische incasso. Het lesgeld van de weken in 
het jaar wordt verdeeld over 12 gelijke termijnen.

• Op nationale feestdagen wordt er geen sportles gegeven. Mocht 
jouw les op die dag gepland staan dan kun je op een ander 
moment in die lopende maand deze les inhalen.



Afmelding en Afwezigheid: 
• Bij uitval door de sporter kan de les, wanneer deze minimaal 6 uur 

voor aanvang wordt afgemeld, ingehaald worden binnen dezelfde 
lopende maand. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

• Bij lesuitval door de sportdocent zal er door DorstZorg een 
vervangende sportdocent ingezet worden. Indien dit niet mogelijk 
is heeft de sporter recht op een inhaalles. 

Stopzetten abonnement: 
• De opzegtermijn bedraagt 1 maand en dient schriftelijk of per 

email ingediend te worden op info@dorstzorg.nl
• Doordat het lesgeld jaarlijks over twaalf gelijke delen wordt 

geïncasseerd, wordt er bij het stopzetten van het abonnement als 
volgt gekeken; bij opzegging tot de 15e van de lopende maand 
zal de contributie tot het einde van die maand worden berekend.

• Bij opzegging na de 15e van de lopende maand zal de contributie 
van die maand en de opvolgende maand nog worden 
geïncasseerd. 

Kleedruimtes en toiletten: 
• Voor het sporten bij Dorst Zorg hebben wij omkleedruimtes en 

toiletten beschikbaar. 
   Daarbij willen wij graag aangeven dat;
• Dorst Zorg Gezondheidscentrum NIET aansprakelijk is voor verlies, schade en/of 

diefstal van je eigendom(men) en/of lichamelijk letsel tijdens de binnen of buiten 
lessen. Dorst zorg Gezondheidscentrum kan als zodanig niet aansprakelijk 
worden gesteld.

Wij wensen je veel sportplezier!
Team Dorst Zorg sporten


