Los massages Haarlem
W.F. Hermansstraat 131
2025 ES HAARLEM
Incasso ID: NL40ZZZ341842190000

Overeenkomst massage-abonnement
Inschrijfdatum:

Lidnummer:

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de gestelde regels en de aan de achterzijde beschreven
bepalingen en verklaart een gelijkluidend afschrift van deze overeenkomst te hebben ontvangen.
Naam:

Voornaam:

m/v

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

Email:
Bij Los massages Haarlem gekomen via:

Abonnementsvorm:
6 maanden, autom. verlengd met 1 mnd.
60 minuten (of twee maal 30 minuten)
€ 45,00 per maand.

Uw voordeel: € 7, € 14 of € 21
Recht op 2x 30 minuten extra à € 20

Automatische betaling:
Bovengenoemd abonnee verleent hierbij machtiging aan Los massages Haarlem om conform aan
vermelde voorwaarden de eventuele verschuldigde abonnee gelden rechtstreeks ten laste van
zijn/haar rekeningnummer te incasseren. Afschrijving gaat per begin van de aankomende maand.
IBAN Rek nr:

Datum:

Bank/Giro

te Haarlem

Handtekening:

Alleen invullen bij opzegging:
Bovenstaand abonnee heeft opgezegd d.d.
Het lidmaatschap eindigt per
De automatische incasso vervalt per:
Reden van opzegging:

Handtekening Abonnee:			

N
 amens Los massages Haarlem
Erik Henstra

Los massages Haarlem
W.F. Hermansstraat 131
2025 ES HAARLEM
Incasso ID: NL40ZZZ341842190000

Overeenkomst massage-abonnement

Abonnee
Abonnees zijn die deze overeenkomst zijn aangegaan. Men is definitief abonnee vanaf de datum van inschrijving
voor de minimale periode van het afgesloten abonnement onder de hoofdstuk abonnementen.
a.	Het afmelden geschiedt alleen persoonlijk of via een aangetekend schrijven gericht aan Los massages
Haarlem.
b.	De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor het beëindigen van het contract. Alle abonnementen worden
stilzwijgend met 1 maand verlengd als er niet tijdig wordt opgezegd.
c.	Abonnement kan, overeenkomstig met de wet, naar verlenging per maand worden opgezegd met
inachtneming van een maand opzegtermijn.
d. 	Los massages Haarlem behoudt zich het recht voor om zowel openings- als sluitingstijden te wijzigen en eens
per kalenderjaar een prijswijziging door te voeren, zonder dat hieruit door de abonnementhouder enig recht
kan worden ontleend. Tijdens officiële feestdagen is de praktijk gesloten tenzij anders word aangegeven.
r. 	Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en nimmer aan derden verstrekt.
Abonnementsgelden
a.	Abonnementsgelden dienen vooruit te worden betaald via automatische incasso. Indien de abonnementsgelden niet 14 dagen na betalingsdatum zijn voldaan, is de abonnee in verzuim.
b.	Abonnementsgelden worden eens per kalenderjaar (eerste kwartaal) opnieuw vastgesteld.
c. 	Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn zoals in een verzonden herinnering vermeld, gaan de
vorderingen ter incasso. Het abonnementsgeld over de lopende periode is ineens opvorderbaar, verhoogd met
de incassokosten en administratiekosten à 25 euro. De eventuele buitengerechtelijke kosten die verbonden
zijn aan de inning, 15% van de hoofdsom + rente met een minimum van 50 euro, komen voor rekening van
de abonnee.
Algemene bepalingen
Het abonnement is goed voor twee behandelingen van 30 minuten of eenmaal aaneengesloten 60 minuten
(massage of shiatsu) per maand en dienen ook gebruikt te worden in diezelfde maand. Niet gebruikte behandelingen worden niet doorgeschoven naar de resterende maanden. Het abonnement staat niet op naam en kan dus
ook gebruikt worden door derden met toestemming van de abonnementhouder zelf.
De abonnementhouder of Los massages hebben het recht om i.v.m. vakanties of onvoorziene gebeurtenissen
binnen de looptijd van het abonnement een periode van een maand op te schuiven. Dit dient wel duidelijk van
tevoren gecommuniceerd te worden. Er kan hierop niet achteraf beroep worden gedaan. Nationale feestdagen
vallen niet onder deze regeling.
Aansprakelijkheid
Los massages Haarlem is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen.
Huisregels
In de praktijkruimte van Los massages Haarlem geld een algeheel rookverbod.
Zolang een abonnee nog abonnementsgelden is verschuldigd, ook al heeft men te kennen gegeven het abonnement te willen beëindigen c.q. niet te continueren, dan loopt de tijdsduur van de overeenkomst door tot het begin
van een opvolgende periode, die gelijk is aan die van het afgesloten abonnement, en is men verplicht de lopende
periode te voldoen.
Automatische afschrijving
Maandelijkse betaling van abonnement geschiedt uitsluitend via automatische incasso Een automatische
afschrijving vindt plaats aan het einde van de maand en voor het begin van een nieuwe betalingsperiode.
Zonder opzegging van uw machtiging tot incasso loopt de automatische afschrijving stilzwijgend door met 1
maand.
Storneren, terug laten storten
Volgens de europese wet heeft u 56 dagen de tijd om het bedrag met een geldige reden terug te laten storten via
een storneringsopdracht bij uw eigen bank.

