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‘Wet van Dam’

Met ingang van 1 december 2011 is de ‘wet Van Dam’ in werking getreden. Deze wet geldt alleen voor consumenten en regelt dat 
stilzwijgende (automatische) verlenging van overeenkomsten met periodes 1 jaar, niet langer mogelijk is. Zou een 
dergelijke overeenkomst na 1 december 2011 stilzwijgend worden verlengd dan geldt nu de mogelijkheid om deze, telkens een 
termijn van 1 maand, op te zeggen.

1. Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan en wordt verrekend naar de eerste van de volgende maand. De 
overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving met de hierbij overeengekomen lidmaatschapsduur.

2. De lidmaatschapsbijdrage is afhankelijk van de vorm van het lidmaatschap, zoals vermeld op het 
lidmaatschapsformulier. Deze bijdrage wordt elke maand bij vooruitbetaling automatisch geïncasseerd. Indien de 
incasso door toedoen van de deelnemer niet slaagt, dient de deelnemer de verschuldigde bijdrage per ommegaande 
zelf over te maken. Indien de deelnemer in verzuim blijft, zal er een beroep op de “Wet incassokosten tussen 
ondernemer en particulier” worden gedaan. SHN behoudt zich het recht voor bij uitbreiding van de faciliteiten en/ of 
andere onvoorziene omstandigheden de lidmaatschapsbijdrage tijdens de looptijd van de overeenkomst aan te 
passen.

4. Lidmaatschappen worden bij aanvang aangegaan voor de duur van minimaal 1 maand, gaan dan over in een 
contract voor onbepaalde tijd  en kunnen vervolgens per maand opgezegd worden. Zeg je b.v. op 5 september op dan
eindigt je abonnement 5 oktober.

5. Indien de deelnemer in gebreke blijft met een tijdige betaling van de lidmaatschapsbijdrage zoals opgenomen in 
artikel 2, kan het (verlengde) lidmaatschap door SHN beëindigd worden tegen de einddatum van de (verlengde) 
overeenkomst. De deelnemer blijft de lidmaatschapsbijdrage tot de einddatum van de (verlengde) overeenkomst 
verschuldigd, ongeacht of er al dan niet gebruik is gemaakt van de faciliteiten van SHN. Voor uitblijvende betalingen 
hanteert SHN de wettelijke incassokosten.

6. SHN is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk 
van of aan goederen van deelnemers. Tevens is SHN niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.

7. De persoonlijke gegevens van de leden worden beschermd conform ons Privacystatement.

8. Als een deelnemer verzuimt een les/training te volgen is hij niettemin lidmaatschapsbijdrage verschuldigd. 

9.SHN behoudt zich het recht voor om het centrum te sluiten gedurende een aantal dagen per jaar tijdens feestdagen 
en andere bijzondere gebeurtenissen. Deze momenten zullen tijdig via o.a. mail gecommuniceerd worden. Indien 
SHN het noodzakelijk acht mag men het geldende rooster aanpassen, betreffende het aantal uren, instructeurs en 
groepsgrootte.

10. Onderbrekingen van het abonnement is mogelijk als gevolg van langdurige blessures, zwangerschap,  studie en 
werk. Bij onderbreking wordt 1 maand opzegtermijn aangehouden. Bij herstart van het abonnement is de 1e maand 
gratis.

11. SHN behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen. Wijzigingen van de lidmaatschapsbijdragen zullen 
tenminste een maand van tevoren aan de leden kenbaar gemaakt worden. Dit kenbaar maken zal geschieden door 
vermelding op internet en een persoonlijke mail.

12. Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder, advocaatkosten, zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke, welke door SHN worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de deelnemer te 
bewerkstellingen, zijn ten laste van deelnemer.

13. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de  algemene voorwaarden van SHN en hiernaar te 
handelen. Deze staan op www.sportcentrumhetnoord.nl en te verkrijgen bij de balie.

14. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van SHN.

15. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle hierop betrekking hebbende 
geschillen, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONBEMANDE OPENENINGSTIJDEN

 Onbemand sporten bij Sportcentrum Het Noord is voor eigen risico.
De ondernemer kan nergens voor aansprakelijk gesteld worden. 

 Tijdens onbemand sporten is het op de man/vrouw hebben van een mobiele telefoon verplicht. Indien er geen
calamiteit is, gelden de aangegeven  regels voor telefoongebruik.

 De eigenaar behoud het recht om bij misdragingen, door de directie te beoordelen, de toegang tijdens 
onbemande openstelling in te trekken. 



 Tijdens de proef van 4 weken is er (nog) geen noodknop aanwezig. Bij calamiteiten kan een telefoonnummer 
gebeld worden wat op de balie in de fitness staat. Bij een medische calamiteit is dat 112. Bij alle andere 
calamiteiten zie balie. Bij misbruik worden de kosten verhaald.

 Met camera’s worden continue opnamen gemaakt. Bij misdragingen worden deze beelden, indien 
noodzakelijk, aan de politie doorgegeven.

 Het meenemen van “niet leden” is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.

 Een ieder dient met zijn tack de deur te openen, ook als je met meerdere leden binnen komt dien je je tack te 
scannen bij de electrische schuifdeur.

 De bestaande huisregels blijven onveranderd van toepassing.

 Gevolgen van storingen in/aan het toegang systeem en/of fitness apparatuur kunnen nooit aanleiding zijn tot 
een schadevergoeding in welke vorm dan ook.

 Deelname aan het onbemand fitness is alleen toegestaan met een 
abonnement waar Fitness 1x of onbeperkt van deel uit maakt.

 In geval van brand o.i.d. verlaat het pand via de nooduitgangen. Bij constateren van brand de 
handbrandmelders activeren. 1  handbrandmelder zit bij de brandslang in de fitness en de 2e zit in de kantine 
naast de  deur van het kantoortje.
( volg de groene bordjes)

Algemene huisregels Sportcentrum Het Noord

Het is onze wens om alle leden op een zo goed mogelijke wijze gebruik te laten maken van alle faciliteiten. Daarom 

zijn een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken je de huisregels te lezen en na te leven. Met het betreden van de 

sportschool ga je accoord met de huisregels van Sportcentrum Het Noord(SHN):

 Met het betreden van SHN wordt je geacht de huisregels te kennen, na te leven en je hieraan te houden.

 Toon respect voor elkaar.

 Toegang tot de Sportschool is toegestaan na registratie.Toegang tot de zaal is slechts toegestaan aan 

geregistreerde deelnemers. Het is niet toegestaan om mensen mee te nemen die komen kijken, tenzij er 

interesse is om lid te worden. Proeflessen zijn gratis. Beide wordt vooraf gemeld aan de 

instructeur/medewerker.

 In geval van verlies en/of beschadiging van de registratiesleutel dien je een nieuwe sleutel(Borg €7,50) aan te

schaffen.

 Om hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek en schone (binnen)sportschoenen tijdens de 

training verplicht. De buitenschoenen dienen in het voorportaal bij de ingang in het rek geplaatst te 

worden.Tijdens de training draag je schone en correcte sportkleding. Neem bij het volgen van meerdere 

lessen en/of trainingen (achter elkaar) extra sportkleding en een extra handdoek mee.

 De tassen dien je in de kleedkamers achter te laten en/of gebruik te maken van lockers. De tassen mogen 

niet meegenomen worden naar de trainingsruimten. Sleutel van de locker kan je zelf uit bakje op de balie 

pakken en weer terug leggen. Privegebruik van lockers is niet toegestaan. Deze worden leeggehaald en de 

inhoud wordt max. 1 week bewaard.

 Het gebruik van de lockers is geheel op eigen risico.

 Het meenemen van dranken in de zalen is alleen toegestaan in een afsluitbare bidon of fles (geen glas).

 Roken en het gebruik en/of verspreiden van alcohol, drugs, doping of andere stimulerende middelen is niet 

toegestaan in de sportschool inclusief het eigen parkeerterrein.

 Bellen/appen/gamen etc. is in de trainingsruimten niet toegestaan. In het geval van oproepdienst of andere 

redenen van urgentie deel je dit mede aan de aanwezige medewerker/instructeur en verlaat je de zaal om op 

te nemen. In de fitness is het gebruik van de telefoon voor het luisteren van muziek toegestaan met gebruik 

van hoofdtelefoon/oortjes.



 Wangedrag(ter beoordeling van SHN) wordt niet getolereerd. Onze medewerkers hebben de bevoegdheid om

je hierop aan te spreken en het lidmaatschap te beëindigen.

 I.v.m. je veiligheid en hygiëne is het nuttigen van kauwgom of andere etenswaren niet toegestaan in de 

trainingsruimten en kleedruimtes.

 Alleen medewerkers van SHN zijn bevoegd om de geluids-, klimaat-, alarm en verlichtingsinstallaties te 

bedienen, dit geld ook voor het openen van ramen en deuren.

 Je dient altijd de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

 SHN is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan persoonlijke bezittingen van bezoekers en leden.

 Schade toegebracht aan inventaris of aan het gebouw door de gebruiker, zal op de gebruiker worden 

verhaald.

Fitness en Groepslessen

 Sporten bij SHN is geheel op eigen risico.

 Medische indicaties dienen voor een eerste training aangegeven te worden bij de trainer. Informeer zelf bij de 
behandelend arts wat je wel en niet kunt.

 Het is niet toegestaan de groepszalen te betreden wanneer de groepstraining gestart is of wanneer er geen 
groepstrainingen gegeven worden.

 Het dragen van  sieraden wordt voor je eigen veiligheid afgeraden. Voor de vechtsportlessen gelden in de 
DOJO extra regels(zie A4 op de deur DOJO).

 Sport regelmatig, maar voorkom overtraining.

Individuele Fitness
 Gewichten en andere materialen dienen na gebruik weer op hun plaats te worden gezet.

 Op de toestellen is het gebruik van een handdoek verplicht.

 In geval van een brandalarm of andere calamiteiten dien je het pand te verlaten via de daarvoor aangegeven 
route. Het is niet toegestaan om  persoonlijke spullen uit de kleedruimtes e.d. te halen. Volg altijd de 
instructies van de medewerkers op.

 Je dient de toestellen, die door jouw gebruik vuil zijn geworden, schoon te maken met de door SHN 
beschikbaar gestelde schoonmaak spullen. Centraal hangt een papieren handdoekautomaat en spuitflacons 
met desinfecterende vloeistof.

HUIS EN GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS/VERZORGERS VAN HET LID:

 De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor
 iedereen.

 De ouder/verzorger  houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en training van de leden door trainers 
en begeleiders.

 De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor de les of training of een 
wedstrijd (max. 15 min voor aanvang van de les).

 De ouder/verzorger ziet er op toe dat zoon/dochter zich tijdig afmeldt voor een training of een wedstrijd.

 De ouder/verzorger ziet er op toe dat kinderen (onder de 15 jaar) niet door de zalen rond lopen indien ze op 
dat moment geen les of training volgen.

 De ouder/verzorger spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.

 De ouder/verzorger kan tijdens de les in de kantine/hal plaats nemen en  vanuit hier de gehele training 
meekijken.


