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Huishoudelijk regelement Sport34
1. Kleding/ textielvoorschriften
In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen, gepaste kleding en het
gebruik van een handdoek is verplicht. Indien u schoenen draagt die voorzien zijn van een SPD-plaat dan mag dat uitsluitend indien deze
verscholen ligt in de zool.
Onder de douche is het dragen van badslippers verplicht.
2. Openstaande lessen
indien u een abonnement heeft anders dan onbeperkt bouwt u lessen op. Eventuele gemiste lessen kunnen ingehaald worden in het jaar dat u
deze gemist heeft. De openstaande lessen komen elk jaar op 1 januari te vervallen. Indien u opgezegd heeft dan komen de openstaande lessen op
de stopdatum te vervallen.
3.Orde/instructievoorschriften
Het is niet toegestaan om drugs, alcohol, rookwaren of illegale artikelen te gebruiken binnen Sport34. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot
het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u recht hebt op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. Het gebruik van een
mobiele telefoon houden we in de fitnessruimte graag beperkt.
U dient zich te houden aan de door Sport34 gegeven instructies en vastgestelde regelementen ten aanzien van onder andere kleding,
noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Sport34 gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per
direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.
De Sport34 sleutelhanger is uw persoonlijke toegangsbewijs, deze staat op uw naam, bij ieder bezoek dient u met deze kaart in te checken.
4. Veiligheid en aansprakelijkheid
Sport34 is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in en om de club. U dient zich ervan bewust te zijn dat het
uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van
alle sport die binnen de club kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Sport34 voor alle aanspraken en uzelf en van derden in
deze.
5. Studentenkorting
Indien u een student bent en dat kan aantonen door:
a. Een bewijs van inschrijving voor een fulltime opleiding en/of
b. Het overdragen van een geldig en op uw naam staande OV- jaarkaart,
kunt u in aanmerking komen voor de studentenkorting. Elk volgend schooljaar ( uiterlijk 1 oktober) moet u wederom uw bewijsschrift overhandigen
om uw korting te hanteren. Mocht de directie twijfelen over de echtheid van de documenten dan behouden zij het recht om de studentenkorting op
te heffen.
Deze korting kan niet in combinatie met andere kortingen.
6. Gezinskorting
Gezinsleden wonende op één adres kunnen in aanmerking komen voor familiekorting. De korting wordt toegepast op de deelnemer met de laagst
betalende abonnementsvorm. 3e familielid 25% korting, 4e familielid 50% korting, 5e familielid 50% korting enzovoort…. De familiekorting wordt
alleen toegepast op initiatief van de deelnemer en wordt nimmer met terugwerkende kracht ingevoerd.
Deze korting kan niet in combinatie met andere kortingen.
7. Privacyverklaring
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sport34
gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
8.Minimale deelnemers voor groepslessen
Onze groepslessen gaan door bij minimaal 3 deelnemers. Gaat de les om deze reden niet door terwijl je al hebt ingecheckt dan wordt de les
teruggeboekt op je kaart.
9. Gratis koffie/thee en fruit
Per sportbezoek heeft u recht op 2 gratis consumpties en 1 stuk fruit. Fruit is op basis van beschikbaarheid.
10. Minimale leeftijd
De minimale leeftijd om te trainen is als volgt:
t/m 14 jaar:
Trainen onder het toezicht van een volwassene of wanneer er begeleiding aanwezig is.
15 jaar en ouder:
Normaal toegang net zoals volwassenen.
18 jaar en ouder:
Toegang tot e-Gym.
11. Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties, waar bovenstaand regelement niet in voorziet, worden uitsluitend door Sport34 beoordeeld en beslist.

