
Bewegingscentrum Leeuwarden l Rengerslaan 1 l 8917 DD l LEEUWARDEN 
Tel. 058 - 3030170 l info@bewegingscentrumleeuwarden.nl 

 

Regels Bewegingscentrum Leeuwarden 
 

TGS-Sleutel 

 Leden zijn verplicht de TGS-sleutel bij zich te hebben en deze te tonen aan personeel van 

Bewegingscentrum Leeuwarden wanneer het personeel daarom verzoekt. 

 De TGS-sleutel is uw eigendom en als zodanig niet overdraagbaar. 

 Bij het beëindigen van het abonnement, kan de TGS sleutel worden ingeleverd. Mits in 

originele en werkende staat, ontvangt u €10,- retour. 

 In geval van diefstal of verlies van de TGS-sleutel dient u dit z.s.m. te melden bij de receptie. 

U dient dan een nieuwe TGS-sleutel aan te schaffen. 

Sportzalen 

 Het is niet toegestaan om jassen, sporttassen en andere voorwerpen mee te nemen in de 

sportzaal. 

 Het is niet toegestaan etenswaren te nuttigen in de sportzalen van Bewegingscentrum 

Leeuwarden. 

 Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek verplicht. 

 Het dragen van een schoon en fris shirt is verplicht. 

 Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer te worden teruggelegd. 

 Het is niet toegestaan glaswerk mee naar binnen te nemen; gebruik van een kunststof bidon 

is wel toegestaan. 

 Na gebruik dienen de toestellen schoon achtergelaten te worden. 

 Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of cursusonderdelen en/of –

activiteiten, is geheel voor eigen risico van het lid. 

Sauna 

 Voor het gebruik van de sauna is douchen verplicht. 

 Bij gebruik van de sauna dient u gebruik te maken van een badlaken.  

 In de sauna mogen geen handelingen worden verricht die strijdig zijn met de hygiëne, zoals 

bv. scheren, nagels knippen, etc. of handelingen die in strijd zijn met de goede orde. 

 De minimum leeftijd voor het gebruik van de sauna is 16 jaar. Leden onder de 16 jaar hebben 

slechts toegang onder leiding van een volwassene. 

 Het is niet toegestaan kleding, tassen, etc. mee te nemen in de sauna. 

Solarium 

 Indien u gebruik wenst te maken van het solarium dient u te reserveren bij de front-office. 

 Leden onder de 18 jaar hebben geen toegang tot het solarium. 

 U dient bekend te zijn met de werking van het solarium. Bij een eerste gebruik van het 

solarium krijt u een korte instructie. 

 Na gebruik dient u het solarium te reinigen met de daarvoor bestemde vloeistof. 

Kluisjes 

 Bewegingscentrum Leeuwarden beschikt over kluisjes waar leden gebruik van kunnen maken. 

 U bent gehouden om de kluisjes na gebruik schoon achter te laten. 
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Blokkeren 

 Indien u tijdens ziekte/blessure of zwangerschap niet in staat bent om te komen sporten is het 

mogelijk het abonnement tijdelijk te blokkeren. 

 Blokkeren dient vooraf schriftelijk te worden aangevraagd d.m.v. het sturen van een e-mail. 

(Als u binnen 5 werkdagen geen bevestiging hebt ontvangen, graag contact opnemen). 

 Tijdens de blokkade blijft u de contributie door betalen. Zodra u weer in de gelegenheid bent 

om te komen sporten, wordt de betaalde contributie tijdens uw blokkade verrekend. 

 Bij ziekte/blessure is het mogelijk om per direct maximaal 2 maanden te blokkeren. 

 Bij zwangerschap is het mogelijk om per direct te blokkeren en wordt in overleg een nieuwe 

startdatum afgesproken. 

 Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te worden geblokkeerd of geld retour te 

krijgen voor een periode waarin niet is gesport. 

 Tijdens een blokkade is het niet mogelijk om te sporten. 

 Blokkeren om andere redenen dan hierboven genoemd is niet mogelijk. 

Opzeggen 

 U bent lid vanaf het invullen van een inschrijfformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het 

lidmaatschap. 

 De opzegtermijn bedraagt één volledige kalendermaand. 

 Opzeggen is alleen mogelijk d.m.v. het sturen van een e-mail of het invullen van een 

opzegformulier bij de front-office. (Als u binnen 5 werkdagen geen bevestiging hebt 

ontvangen, graag contact opnemen). 

 Tussentijds opzeggen bij halfjaarlijkse of jaarlijkse abonnementen is niet mogelijk.   

Betaling 

 Na een mislukte incasso kan het openstaande bedrag binnen 14 dagen alsnog worden 

voldaan. Na deze termijn wordt per mislukte transactie € 5,- administratie kosten gerekend 

bovenop het openstaande bedrag. 

 Bij 2 of meer maanden contributie achterstand wordt de toegang (tijdelijk) ontzegd, totdat 

het openstaande bedrag is voldaan.  

 Bewegingscentrum Leeuwarden is gerechtigd bij een betalingsachterstand van 2 of meer 

maanden de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De 

betalingsachterstand wordt vervolgens overgenomen door een incassobureau. 
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