
 

 

Huisregels. 
  

 
 
 
 

Beste sporter. Graag stellen wij u op de hoogte van onze huisregels. Deze huisregels zijn belangrijk om u een prettige 
sportieve omgeving te kunnen bieden. Natuurlijk zijn ze ook belangrijk uit hygiënisch oogpunt en dragen ze bij aan uw 
en onze veiligheid. 

 
 

 

✓ U wordt verzocht uw lidmaatschapskaart te scannen bij binnenkomst. Zonder geldige ledenpas kunnen wij u de 

toegang weigeren. De ledenpas is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij verlies kost een nieuwe pas € 10,-. 

 

✓ Fitnesstraining mag alleen gedaan worden door personen van 16 jaar en ouder. 

 

✓ Tijdens het sporten is het dragen van sportkleding verplicht. 

 

✓ Wij verzoeken u correcte kleding te dragen, wijde halter shirts of weinig bedekkende kleding is niet gewenst. 

 

✓ Het is verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Slippers en schoenen waarop u buiten heeft 

gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven zijn niet toegestaan in de trainingsruimte. 

 

✓ Het gebruik van een handdoek tijdens het trainen is verplicht. Na gebruik verzoeken wij u om het 

transpiratievocht van de fitnessapparatuur te verwijderen. 

 

✓ Zet uw telefoon op de stand ‘stil’. Dit om overlast en irritatie te voorkomen. Bellen in de trainingsruimte is 

verboden. 

 

✓ Aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. 

 

✓ Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. 

 

✓ Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd. 

 

✓ Wie zich niet aan de regels houdt, kan de toegang worden ontzegd. 

 

✓ Jassen en tassen dienen opgeborgen worden op de hiervoor aangegeven plaats. 

 

✓ Kledinglockers zijn vrij te gebruiken voor de duur van uw bezoek. Kledinglockers die na sluitingstijd nog 

afgesloten zijn worden door ons opengemaakt. De kosten zijn voor de gebruiker. 

 

✓ Bij diefstal en/of het toebrengen van (letsel)schade aan anderen zal aangifte worden gedaan bij de politie en 

wordt direct de toegang tot het gebouw ontzegd. 

 

✓ Sportcentrum Fitter -bijdewit- behoudt zich het recht voor om tijdens feestdagen en de zomermaanden een 

aangepast rooster en/of openingstijden te hanteren zonder dat hier restitutie van contributie tegenover staat. 

Onze huisregels: 


