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Inschrijving: 

Leden sluiten een overeenkomst met Sportoase NV.  
Sportoase is een private club en stelt zijn ruimte en 
accommodaties ter beschikking van haar leden voor fitness, 
zwemmen en andere bewegingsactiviteiten. Zij doet dit naar best 
vermogen. 
Inschrijven gebeurt ter plaatse, in één van onze vestigingen, na 
een intake gesprek met de daarvoor aangewezen medewerkers 
van Sportoase NV. 
 
Lidmaatschap: 
Men wordt lid van de club zodra men de overeenkomst 
ondertekent en een abonnement afsluit voor een bepaalde 
periode. 
Ieder lid kiest voor een bepaald type overeenkomst en 
betalingsmodaliteit en mag alleen deze activiteiten beoefenen die 
voorzien zijn in het gekozen type overeenkomst. 
Bij een domiciliëring gebeuren de betalingen telkens tussen 
de 25ste en 30ste van de maand, voor de maand die er op 
volgt. De overeenkomst is van onbepaalde duur en wordt 
na de minimumperiode telkens stilzwijgend verlengd met 
één maand, tot dat de klant zijn/haar overeenkomst opzegt 
d.m.v. een opzegformulier te ondertekenen vóór de 20ste 

van de maand of een aangetekende brief op te sturen aan 
Sportoase.  
Bij het niet ontvangen van het verschuldigde bedrag, zal u de 
toegang tot de faciliteiten van Sportoase ontzegd worden. 
Bij langdurige ziekte (> 2 weken) kan een abonnement 
onderbroken worden, mits het voorleggen van een geldig 
doktersattest binnen de 14 dagen na ziekte of bij een 
verblijf in het buitenland voor de werkgever (> 2 weken), 
mits het voorleggen van een attest vóór het vertrek. 
Beurtenkaarten kunnen niet onderbroken worden. 
 
Gebruik lidkaart: 
Iedere klant kiest voor een bepaald type overeenkomst en mag 
enkel deze activiteiten beoefenen die voorzien zijn in het gekozen 
abonnement. 
Bij elk bezoek dient men verplicht de lidkaart bij zich te 
hebben. 
De lidkaart wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de 
faciliteiten, om een ticketje te ontvangen voor groepslessen of om 
een hartslagmeter te ontlenen. 
De overeenkomst en lidkaart zijn strikt persoonlijk en het 
is ten strengste verboden om deze aan derden door te 
geven. Hetzelfde geldt voor de ontvangen tickets. Bij misbruik 

wordt een administratieve kost aangerekend van 50,00€. Bij 
herhaling houdt Sportoase zich het recht voor de kaart in te 
trekken en de toegang tot alle faciliteiten te weigeren. 
Bij overname van de overeenkomst dient het nieuwe lid opnieuw 
de vaste instap te betalen. 
Aanmaak van een nieuwe lidmaatschappas bij verlies of 
beschadiging kost 5 €. 
 
Minimumleeftijd: 
De minimumleeftijd voor het aangaan van een overeenkomst 
bedraagt 18 jaar. 
Vanaf 15 jaar is dit slechts mogelijk op voorwaarde dat de 
minderjarige kinderen een bewijs van toestemming van de ouders 
kunnen voorleggen. 
 
Medische toestand: 
Het lid verklaart hierbij dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, 
dat hij/zij geen enkele medische of andere reden heeft die 
hem/haar zou kunnen verhinderen om deel te nemen aan een 
fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning 
geen schade kan berokkenen aan zijn/haar gezondheid, veiligheid 
en/of fysieke conditie. 
Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan 
een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels 
heeft zoals open wonden, e.a. waarbij er een risico bestaat dat 

het de gezondheid, de veiligheid en/of de fysieke conditie van 

de andere leden zou schaden. 
 
Gedrag: 
De leden en gasten zullen de club en haar uitrusting met 
respect behandelen en het advies van het personeel, de 
groepslesgevers en de instructeurs volgen. 
Indien leden of gasten de club of zijn uitrusting beschadigen, 
door onachtzaamheid of onvoorzichtigheid, dienen ze deze 
schade te vereffenen. 
Brutaal, onverantwoord of agressief gedrag zal altijd de 
beëindiging van de overeenkomst tot gevolg hebben. Het 
management heeft het recht om een bezoeker, gast of lid te 
verwijderen indien nodig. In dat geval zal geen 
schadevergoeding verschuldigd zijn aan het lid. 
 
Daarnaast ga ik akkoord met volgende bepalingen 
 Roken is niet toegelaten in de club.  
 Enkel drank in afgesloten plastic flesjes is toegestaan.  
 Ik respecteer de algemene hygiënische 

voorzorgsmaatregelen die in openbare instellingen gelden. 
 Sanitaire ruimten in het gebouw dienen netjes 

achtergelaten te worden na gebruik.  
 Kleedkastjes dienen gebruikt te worden voor kleding, 

sporttassen en persoonlijke bezittingen in op te bergen 
tijdens het trainen. Elke avond zullen alle kastjes 
gecontroleerd worden om na te gaan of deze leeg zijn. Bij 
niet-lege kastjes zal de inhoud verwijderd worden en bij 
de gevonden voorwerpen worden gedeponeerd aan de 
receptie.  

 Tijdige aanwezigheid in de groepslessen is een vereiste.  
 Het is niet toegelaten zich met ontbloot bovenlichaam te 

begeven in de fitness, de danszaal en de barzone.  
 Blote voeten, vuile schoenen of teenslippers zijn niet 

toegestaan. 
 Het is verplicht om steeds een handdoek te gebruiken op 

de toestellen. 
 Ik ben akkoord met het intern reglement van Sportoase.   
 Ik verklaar dat ik vrijblijvend deelneem aan de trainingen 

of activiteiten binnen of buiten Sportoase. 
 
Aansprakelijkheid: 
Ik ga er mee akkoord dat Sportoase niet verantwoordelijk is 
voor : 
 diefstal of elke andere vorm van inbreuk op privé-

bezittingen; 

 lichamelijke letsels of ongevallen waarvoor ik zelf 
verantwoordelijk ben. 

 
Privacybeleid: 
Sportoase gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de 
Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de 
verwerking van de persoonsgegevens van 8 december 1992. 
Indien u ons uw persoonlijke gegevens bezorgt, worden deze 
in ons bestand opgenomen en worden ze verwerkt: 
 voor het beheer van het klantenbestand en de 

aangeboden producten en diensten; 
 voor het uitvoeren van marktstudies; 
 om u te informeren over de nieuwe producten en 

diensten; 
 voor de verwezenlijking van de informatie- en 

promotiecampagnes; 
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden door gegeven . 
U kan steeds uw gegevens inkijken en eventueel een 
rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens 
aanvragen, mits een bewijs van identiteit. 
 
Sportoase behoudt zich het recht om de algemene 
voorwaarden of andere documenten ten allen tijde aan te 
passen. 
 
 


