
Fitnessreglement

 Binnen S ch ng Sporthal De Bongerd dient een ieder zich volgens de algemeen geldende 
normen en waarden te gedragen. Fotograferen (ook met een mobiele telefoon) is in verband 
met privacy niet toegestaan.

 In het gehele gebouw van S ch ng Sporthal De Bongerd geldt een rookverbod.

 Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden? U 
kunt de auto parkeren binnen de vakken.

 Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de kleedruimte achterlaat, let 
dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. Het is niet toegestaan tassen, 
jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimte.

 S ch ng Sporthal De Bongerd is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor diefstal van 
eigendommen in de accommoda e of buitenterrein.

 Bij binnenkomst is het verplicht om via de clubpas de aanwezigheid te registreren. Bij verlies 
van het pasje zullen de vervangingskosten voor rekening van het lid zijn.

 U wordt verzocht passende kleding (geen topje of hemdje) en schone (sport)schoenen te 
dragen waarmee niet op straat gelopen is. Het gebruik van slippers jdens het sporten is niet
toegestaan.

 Gebruik van alcohol, drugs en/of andere verdovende hallucinerende middelen jdens het 
trainen is ten strengste verboden.

 In de fitnessruimte mag uitsluitend een afsluitbare plas c fles (bidon) met water worden 
gebruikt.

 Wij verwachten dat u de apparaten en andere trainingsa ributen naar behoren gebruikt en 
dat u deze schoonhoudt door met uw handdoek de bekleding jdens de oefeningen af te 
dekken. Gewichten en andere trainingsa ributen na gebruik graag terug leggen.

 Wij verwachten dat u hygiënisch gebruik maakt van douche- en toiletruimten.

 In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde 
instan e (poli e, brandweer) op te volgen. De prak jk aanvaart geen enkele 
aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instruc es van 
de medewerker van S ch ng Sporthal De Bongerd hebben gehouden.

 Schade die is toegebracht door een lid aan de inventaris of accommoda e van S ch ng 
Sporthal De Bongerd, zal worden verhaald op grond van we elijke en contractuele 
aansprakelijkheid. Het is verplicht toegebrachte schade direct aan een medewerker te 
melden.

 Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers

 In de gehele accommoda e kun je gra s gebruik maken van ons WIFI netwerk.

 In de kan ne is het alleen mogelijk om met PIN te betalen.
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