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Reglementen
Status
*Sports in Motion is een niet gesubsidieerde
onderneming voor sport en ontspanning en staat
vanaf 1-1-2022 ingeschreven bij de KVK (Kamer Van
Koophandel) te Groningen onder het KVK nummer:
84266058.
Leden/activiteiten
*Leden zijn zij, die met Sports in Motion een
overeenkomst zijn aangegaan tot deelneming aan
één of meerdere activiteiten. Deze overeenkomst
wordt geacht tot stand te zijn gekomen door
ondertekening
van
een
inschrijfformulier
(lidmaatschap).
Duur van overeenkomst
*De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan
voor de minimale duur van 3 maanden.
Inschrijfgeld
*Ieder lid betaalt éénmalig bij de eerste betaling
€5,00 inschrijfgeld (aanbiedingen uitgezonderd). Dit
omdat administratie verwerkt moet worden.
Vakantieregeling
*Sports in Motion is gesloten op officiële
feestdagen. Vakanties vallen zoveel mogelijk gelijk
met de gebruikelijke vakanties. Tijdens de
zomervakantie hanteren wij een vakantierooster,
zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.
Inhaallessen
*Inhaallessen
zijn
mogelijk
in
overleg.
Kwijtschelding van cursusgelden worden niet
gegeven, vanwege het niet aanwezig kunnen zijn
door omstandigheden door overmacht, met een
enkele uitzondering bepaald door de eigenaar.
Inhaallessen vervallen bij beëindiging van het
lidmaatschap en tijdelijke opzeggingen.
Aansprakelijkheid
*Sports in Motion aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor; het zoek raken van
eigendommen of voor persoonlijk letsel van leden,
hen die tijdens de lessen of in verband daarmee
overkomen.
Wangedrag
*Leden die zich schuldig maken aan wangedrag of
zich niet houden aan de reglementen, kunnen
tijdelijk of voorgoed de toegang tot Sports in
Motion worden ontzegd (tijdens zowel bemande als
onbemande uren). In dat geval kan de cursist geen
aanspraak maken op restitutie.

Betalingen
*Betalingen van de contributie worden gedaan door
middel van automatische incasso. In de eerste week
van de maand worden de contributies van de cursist
geïnd. Mocht er geen automatische incasso
mogelijk zijn dan volgt er een herinnering met
daarbij een verhoging van €2,50 porto kosten. Bij
meerdere herinneringen wordt het verhoogd met
€5,00 per herinnering. Mocht de betaling uitblijven
dan wordt het uit handen gegeven aan een
incassobureau. Alle kosten zijn dan voor rekening
van de cursist. Bij betaling via een factuur wordt
€2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Verantwoordelijkheid
*Personen die de overeenkomst/algemene
bepalingen voor minderjarigen aangaan, ongeacht
in welke functie of hoedanigheid, zijn hoofdelijk
verantwoordelijk voor de financiële consequenties
verbonden aan de cursus periode en het in deze
overeenkomst daaraan gestelde.
Schade
*Schade toegebracht door leden van Sports in
Motion is verhaalbaar op grond van wettelijke
aansprakelijkheid.
Schoeisel/handdoek
*Het is verplicht om schone schoenen, die niet
buiten gedragen zijn, te dragen tijdens het sporten
in verband met de hygiëne. Tijdens de fitness
training dient men verplicht een handdoek te
gebruiken.
Medisch
*Meldt ons als u medische klachten heeft, zodat als
er iets tijdens de les gebeurt, wij kunnen ingrijpen.
Bij verwijzing hiervan, zijn wij niet aansprakelijk
voor eventuele nadelige gevolgen.
Tijdens onbemande uren kan er gebruik gemaakt
worden van een noodknop wanneer iemand zich
niet goed voelt (bij het misbruik maken van deze
knop wordt tijdelijk of voorgoed de toegang tot
Sports in Motion ontzegd).
Druppel
*Sports in Motion biedt leden de mogelijkheid om
middels een druppel onbemand zelfstandig te
trainen in de sportschool. Voor deze druppel betaal
je (per abonnement) eenmalig €34,99. Deze
druppel is strikt persoonlijk en is je eigendom. Na
het ontvangen van een druppel – na ondertekening
van een formulier – heb je toegang tot de
sportschool Sports in Motion tijdens onbemande
uren.
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Veiligheidsinstructies (on)bemande uren
*Bij het in ontvangst nemen van de druppel, zal er
door personeel van Sports in Motion verdere tekst
en uitleg gegeven worden omtrent het gebruik
hiervan en de plaatsing van de camera’s.
*Sport bij voorkeur niet alleen tijdens onbemande
uren. Sporten geschiedt op eigen risico.
*Samen zijn we verantwoordelijk voor de
materialen binnen de sportschool (gewichten,
gebruik douches, gebruik toilet, aan-/uitzetten van
lampenknoppen). Het is daarom ook noodzakelijk
om gebruikte materialen weer op dezelfde plek
terug te leggen en douches en lampenknoppen
weer uit te doen bij het verlaten van het pand.
Wanneer er opzettelijk schade ontstaat aan
materialen zal diegene aansprakelijk worden
gesteld voor de kosten van nieuw materiaal.
Wanneer deze schademelding niet wordt gemeld of
douches en/of lichtknoppen niet worden uitgezet,
zullen er over de abonnementskosten extra kosten
worden berekend.
Tijden
*De tijden van de sportschool, waarbij er
bemanning zal zijn blijft gelijk (zie voor actuele
openingstijden de website). Echter zal er niet fysiek
iemand aanwezig zijn van Sports in Motion tijdens
onbemande uren (bij gebruik van de druppel). Er
wordt dan gebruik gemaakt van een innovatief
veiligheidssysteem (camera’s in de sportschool). Je
kan altijd veilig en met veel plezier je workout doen.
*Er kan gebruik gemaakt worden van de druppel op
maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 – 08.30
uur ‘s ochtend uur, 12.00 – 18.00 uur ’s middags en
tussen 21.30 – 22.00 uur ‘s avonds. Op zaterdag
tussen 07.00 – 22.00 uur en op zondag tussen 07.00
– 09.30 uur ’s ochtends en tussen 12.00 – 22.00 uur.
Sportgelegenheden
*In de beginfase van het druppelsysteem bij de
sportschool Sports in Motion kan er alleen gebruik
gemaakt worden van het krachthonk, de fitness
toestellen en de kleedkamers (voor maximaal 15
minuten). De cardio toestellen worden hier op een
later moment bij in betrokken.
*De
sportzaal,
de
zonnebank
en
de
personeelskamer zullen tijdens de onbemande uren
sowieso gesloten zijn (gebruik de kluisjes in de
kleedkamer voor persoonlijke spullen).
Verlies/diefstal druppel
*Bij verlies of diefstal van de druppel dient men dit
direct aan Sports in Motion te melden. Voor een
nieuwe druppel wordt €34,99 in rekening gebracht.
Cameratoezicht
*Om de leden zich prettig en veilig te laten voelen
in onze sportschool wordt in het gebouw
cameratoezicht gehouden. Bijvoorbeeld wanneer
één van onze leden onwel wordt of wanneer er
sprake is van gevaar kan er direct een hulpdienst

worden ingeschakeld. Sports in Motion realiseert
zich heel goed dat cameratoezicht ook inbreuk
maakt op de privacy van onze leden en wij gaan hier
dan ook uiterst zorgvuldig mee om. Geen
cameratoezicht vindt bijvoorbeeld plaats in
kleedkamers en sanitaire voorzieningen en er wordt
met name reactief gemonitord. Dat betekent dat
beelden pas worden bekeken nadat er een melding
van een incident is ontvangen. Goed om te weten
dat de sportschool beschikt over een paniekknop,
nooddeuren, AED, verbanddozen, brandblussers en
camera’s.
*Sports in Motion maakt gebruik van
cameratoezicht ten behoeve van de volgende
doelstellingen:
- de bescherming van leden in geval van gevaar door
bijvoorbeeld overlast, agressie, geweld of overige
strafbare feiten
- ter bescherming van de gezondheid van de leden
in geval er sprake is van een medische noodzaak
- het voorkomen van toegang door onbevoegden
- ter preventie of onderzoek bij schade of diefstal
van goederen van Sports in Motion
*De bediening van het systeem en het bekijken van
de beelden is alleen voorbehouden tot een
beperkte
groep
daartoe
geautoriseerde
medewerkers.
Bewaartermijn van beelden
*De lokale opslag van beelden binnen de
sportschool is maximaal 1 maand, waarna deze
automatisch worden gewist.
*Naar aanleiding van meldingen of een onderzoek
en de afhandeling van incidenten kunnen specifieke
beeldfragmenten veilig worden gesteld en op een
beveiligde opslagplaats worden bewaard. De
bewaartermijnen zijn per incident categorie
vastgesteld.
Doorgifte
*Camerabeelden worden niet met derde partijen
gedeeld, behoudens de gevallen waarin een
bevoegd overheidsorgaan daartoe een wettige
(schriftelijke) vordering uitvaardigt, of wanneer een
ander wettelijk regeling Sports in Motion hiertoe
verplicht.
Opzeggingen/beëindiging overeenkomst
*Leden kunnen zich alleen schriftelijk afmelden en
hebben een opzeg termijn van één volledige maand
ingaande de eerste vanaf de eerst volgende maand.
Één half- en een jaarabonnement kunnen niet
binnen deze periode worden beëindigd. Een half- en
een jaarabonnement moeten na aflopen van het
door u gekozen termijn opnieuw worden
afgesloten. Is dat niet het geval dan wordt het
abonnement automatisch gewijzigd in een maand
abonnement met de daarbij behorende prijs.
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