
Algemene voorwaarden 

Sportcentrum van den Oever 
 

Toepassing 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Sportcentrum van den Oever en/of op een ieder die 

zich bevindt binnen de ruimten die worden gebruikt door Sportcentrum van den Oever. 

Aansprakelijkheid 

Sportcentrum van den Oever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van 

het lid en voor ongevallen die het lid tijdens het verblijf in het sportcentrum eventueel overkomen, tenzij wordt bewezen 

dat dit aan opzet of grove schuld van Sportcentrum van den Oever te wijten is. 

Schade 

Schade, toegebracht door een lid, aan de inventaris c.q. het gebouw van Sportcentrum van den Oever is verhaalbaar op 

grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid. 

Verantwoordelijkheid 

Personen die de lidmaatschapsovereenkomst / algemene bepalingen voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke 

functie of hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de financiële consequenties verbonden 

aan de lidmaatschapsperiode en het in deze overeenkomst gestelde. 

Blessures, ziekte en zwangerschap 

In geval van zwangerschap, een langdurige ziekte en/of blessure(langer dan 4 weken) is het mogelijk om het 

lidmaatschap tijdelijk stop te zetten. De lidmaatschapsperiode waarin de stopzetting word gemeld, dient volledig te 

worden betaald. Voor de stopzetting geldt een eigen risico van één hele kalendermaand. Na hervatting van het sporten 

zal na aftrekking van de eigen risicoperiode, de betaalde periode waarin niet gesport is, verrekend worden met de dan 

aangebroken lidmaatschapsperiode. Deze tijdelijk stopzetting is echter alleen mogelijk als dit door het lid aan het begin 

van zijn/haar zwangerschap, ziekte of blessure schriftelijk is aangevraagd.na de einddatum van de blokkering zal het 

lidmaatschap automatisch weer worden geactiveerd. Niet genoten lessen kunnen niet worden “geclaimd” en er word 

geen contributie gerestitueerd. 

Lidmaatschapskaart 

Na betaling van hetgeen ondergetekende verschuldigd is, ontvangt het lid een lidmaatschapskaart, welke telkenmale 

afgegeven moet worden aan de balie als cursist gebruik maakt van de faciliteiten van Sportcentrum van den Oever. De 

lidmaatschapskaart dient als bewijs van lidmaatschap en als bewijs van toegang tot het sportcentrum en is niet 

overdraagbaar aan derden. 

Openingstijden 

De openingstijden worden vastgesteld door Sportcentrum van den Oever. Het lid zal zich in verband met het algemene 

karakter van het onderricht individueel daarnaar moeten richten, met persoonlijke voorkeur kan geen rekening worden 

gehouden. De sportschool is tijden officiële feestdagen en voor groepslessen tijdens de zomervakantie, zonder dat dit 

zal leiden tot contributievermindering of teruggave. 

Regelement 

Het lid onderwerpt zich aan de door of zijdens de directie van Sportcentrum van den Oever gegeven instructies en 

vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder reglementen 

betreffende de noodzakelijke orde en discipline, welke noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht. Indien de 

cursist de instructies en/of de reglementen overtreedt, is zulks een reden om het lid de toegang verder te ontzeggen 

alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van het lid om het 

cursusgeld over de gehele overeengekomen periode, te voldoen. 

 

 



Fitness 

 Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer teruggelegd te worden. 

 Een ieder die van de fitnessapparatuur gebruik maakt is verplicht een handdoek op de toestellen te gebruiken. 

 Indien fitnessapparatuur na gebruik door een lid vuil is geworden, dient deze dit schoon te maken met door 

Sportcentrum van den Oever beschikbaar gestelde schoonmaakmateriaal. 

 

Groepslessen 

 Alleen de instructeur mag de geluidsinstallatie bedienen. 

 Om hygiënische redenen is het verplicht om bij grondoefeningen een handdoek op de vloer/mat te leggen. 

 Materialen zoals steps, gewichtjes enz. moeten na iedere les weer terug op hun plaats worden gezet 

 Om de lessen vlot te laten verlopen, gelieve u nauwgezet aan de lestijden te houden. 

 Het is niet toegestaan om  de zaal te betreden als de lessen al begonnen zijn. 

 Bij uitzondering kan een bepaalde les uit het lesrooster komen te vervallen. 

 Sportcentrum van den Oever behoudt zich het recht om het lesrooster aan te passen. 

 

Wijziging 

Het is de directie van toegestaan om het reglement tussentijds te wijzigen of aan te passen. In situaties waarin het 

reglement niet voorziet, beslist de directie van Sportcentrum van den Oever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1. 
De periode van inschrijving wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging 
gedaan uiterlijk een maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn, voor de eerste dag van de nieuwe 
maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels invulling van een formulier aan de balie van 
"Sportcentrum van den Oever" ofwel middels een aangetekende brief. De periode van inschrijving kan volgens 
een ingebouwde clausule bij verhuizing of langdurige ziekte worden opgeschort of opgeheven e.e.a. in overleg 
met de directie. 

Artikel 2. 
De contributie welke de cursist verschuldigd is, kan eenzijdig door "Sportcentrum van den Oever" worden 
aangepast, afhankelijk van o.a. kostprijsfactoren, maar de cursist heeft wel het recht om de overeenkomst 
binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen indien cursist de gewijzigde 
contributie niet wenst te accepteren. De contributie wordt ieder jaar op 1 januari verhoogd met de aanschalende 
index. 

Artikel 3. 
Na betaling van hetgeen ondergetekende verschuldigd is, ontvangt de cursist een lidmaatschapskaart, welke 
telkenmale afgegeven moet worden aan de balie als cursist gebruik maakt van de faciliteiten van "Sportcentrum 
van den Oever". Ter bestrijding van de aanmaakkosten, wordt éénmalig een bedrag  ad € 6,- in rekening 
gebracht. Voor het per maand te betalen tarief mag 47 weken op jaarbasis worden gesport, er is al rekening 
gehouden met vakanties en eventueel ziekteverzuim. 

Artikel 4. 
Uiterlijk 10 dagen voor het begin van de nieuwe termijn dient er voldoende geld op uw rekening te staan zodat 
"Sportcentrum van den Oever" de contributiegelden kan incasseren.  
Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, zal de cursist een vertragingsrente zijn 
verschuldigd aan "Sportcentrum van den Oever" van 15% over het alsdan openstaande bedrag per jaar, terwijl 
tevens een direct opeisbare boete verschuldigd is, wegens vertraging/uitblijven van betaling van € 68,50 per 
achterstallige betaling met een maximum van in totaal € 275,- per jaar. 
Indien de cursist nalatig is in zijn betalingsplicht jegens "Sportcentrum van den Oever" en "Sportcentrum van den 
Oever" de vordering ter incasso uit handen moet geven aan de gerechtsdeurwaarder, zal 15% van het alsdan 
verschuldigde bedrag verschuldigd zijn aan buitengerechtelijke incassokosten.  
Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van "Sportcentrum van den Oever" om de overeenkomst 
schriftelijk te ontbinden, wegens het niet-nakomen van de betalingsverplichting van de cursist. 
Indien de overeenkomst op grond van het bovenstaande wordt ontbonden door "Sportcentrum van den Oever" zal 
de cursist direct de toegang tot de faciliteiten van "Sportcentrum van den Oever" worden ontzegd en dient de 
lidmaatschapskaart ingeleverd te worden. 
Het overeengekomen bedrag aan contributie zal ook dienen te worden betaald, indien de deelnemer om welke 
reden dan ook aan enige les niet deelneemt c.q. op enig uur geen gebruik maakt van de accommodatie, 
tenzij de Sportschool hem of haar van die betalingsverplichting heeft ontheven, hetgeen dan echter moet 
blijken uit een door de Sportschool afgegeven schriftelijke verklaring.  

Artikel 5. 
De openingstijden worden vastgesteld door "Sportcentrum van den Oever". De cursist zal zich in verband met het 
algemene karakter van het onderricht individueel daarnaar moeten richten, met persoonlijke voorkeur kan geen 
rekening worden gehouden. De Sportschool is tijdens officiële feestdagen en voor het groepslessen (spinning etc) 
tijdens de zomervakantie gesloten en 2 weken gedurende de zomervakantie, zonder dat dit zal leiden tot 
contributievermindering of teruggave. 

Artikel 6. 
De cursist onderwerpt zich aan de door of zijdens de directie van "Sportcentrum van den Oever" gegeven 
instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven.  
Het betreft hier in het bijzonder reglementen betreffende de noodzakelijke orde en discipline,  welke noodzakelijk 
zijn voor een goed en veilig onderricht. 
Indien de cursist de instructies en/of de reglementen overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang 
verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de 
gehoudenheid van de cursist om het cursusgeld over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.  

Artikel 7. 
De cursist verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor 
eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er 
zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico's met zich meebrengt en dat hij/zij 
eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen 
risico neemt. Tevens zal de cursist "Sportcentrum van den Oever" vrijwaren voor aanspraken van derden ten 
deze. 

 

 

 

 



Huisregels Sportcentrum van den Oever 

 Om het bezoek aan onze vestiging voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteren wij de volgende huisregels: 

 In de trainingsruimte draag je binnenschoenen, evenals schone en correcte sportkleding. 

 Tijdens het trainen gebruik je een handdoek op alle apparaten. 

 Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan in de fitnessruimte.  

 Huisdieren zijn niet toegestaan in de fitnessruimte. 

 Losse onderdelen (gewichten, dumbells etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats. 

 Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte. 

 Alleen afsluitbare drinkbekers mag je in de trainingsruimtes gebruiken. 

 Voor het opbergen van je waardevolle spullen kan je een locker gebruiken. 

 Sporten bij Sportcentrum van den Oever gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid. 

 De directie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal of ongevallen in en om het fitnesscentrum. 

Handelen in strijd met deze regels kan intrekking van de lidmaatschapspas tot gevolg hebben, zonder 

restitutie van lidmaatschapsgeld. 

 


