
SF0 RTCOTY, 
SPORTCITY COLLECTIVITEITS OVEREENKOMST 2012-2013 

SportCity en Business Platform Schipholweg komen het volgende overeen: 

Product 
1. Dee[name aan deze overeenkomst geeft het recht alle faciliteiten binnen de SportCity 

vestigingen te gebruiken. 
2. ledere deelnemer mag gebruik maken van onze Personal Fit Plannen, na een intakegesprek 

kunnen hierover afspraken worden gemaakt. 
3. Business Platform Schipholweg is verantwoordelijk voor de juistheid van het aantal 

deelnemers. SportCity behoudt zich het recht voor de contributie te verhogen indien het aantal 
deelnemers gedurende de looptijd onder de grens van 20 leden komt. 

4. De deelnemer is welkom om op elke SportCity vestiging te sporten op basis van deze 
overeenkomst, m.u.v. SportCity Amsterdam Weteringdwarsstraat alwaar de contributie €1 000 
per periode duurder is. 

Looptijd 
1. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2013 en is geldig tot en met 31 december 2013. 
2. Na deze periode wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en geldt er een 

opzegtermijn van een maand. 
3. SportCity incasseert de leden vallende onder deze collectiviteitsovereenkomst voorafgaande 

aan de periode 
4. leder kwartaal vindt er een afstemming plaats inzake de deelnemers tussen SportCity en 

Business Platform Schipholweg. 

Inschrijving en opzegging 
1. Een periode kan direct ingaan en geldt voor 4 weken 
2. De contributie voor jaargang 2012 is gesteld op €35,00 (incl. BTW) per 4 weken (m.u.v. 

SportCity Amsterdam Weteringdwarsstraat, zie punt 4 onder Product). 
3. Er geldt geen inschrijfgeld van €50,00. Wel dient er €17,50 administratiekosten per 

abonnement te worden voldaan. 
4. Elk jaar worden in januari de contributieprijzen gelindexeerd. 
5. Bij deelnames minder dan 20 leden wordt geen restitutie verleend en bedraagt de contributie 

42,50 euro. 
6. De periode, waarvoor dit contract is afgesloten is vast, afwijkende data slechts in overleg met 

de clubmanager. 
7. Opzeggen gedurende de looptijd is niet mogelijk, daarna geldt een maand opzegtermijn. 

Aldus overeengekomen en getekend te Leiden op 

Handtekening Busin ss Platform Schipholweg Handtekening SportCity 
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