
 
 

 

Geachte sporter, 
Bewegingscentrum Ter Apel is een 24/7 fitness geworden want we zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per 
jaar geopend. 

Dit is een extra service die beschikbaar is voor leden die graag de mogelijkheid hebben om ook buiten de standaard openingstijden te 
komen sporten. Besef dat er buiten de standaard openingstijden geen personeel aanwezig is die hulp en ondersteuning kan bieden, 
daarom willen we graag aanvullende afspraken met je maken. Deze extra service doet namelijk een op beroep op jouw 
verantwoordelijkheid. 

Een korte uitleg: 

Hoe activeren? Je moet eenmalig deze 24/7 overeenkomst tekenen bij de receptie en je pas laten activeren. Ben je nog geen 18, dan 
moeten je ouders/verzorgers instemmen/meetekenen.  
Hoe kom je binnen? Als er geen personeel aanwezig is, kun je na activatie van je pasje inchecken bij de voordeur.  
Hoe vervalt te activering? Wanneer jij je niet strikt houdt aan de afspraken, zijn wij gerechtigd je activering in te trekken. Activatie en het 
intrekken daarvan is onze keuze; hierover valt niet te discussiëren. 
Op deze extra service zijn de volgende (aanvullende) afspraken van toepassing:  

Toegang: 

 Het is niet toegestaan om met jouw persoonlijke pas iemand anders (ook géén andere leden) toe te laten tot het centrum. 
Iedereen moet met zijn eigen pasje inchecken. 

 Om vast te stellen dat jij het bent, is het dragen van gezichtsbedekkende kleding zoals petten, mutsen, helmen en hoodies 
verboden. 

 Bij (een vermoeden van) verlies van je pasje, dien je dit onmiddellijk aan ons te melden en zullen wij je pas blokkeren (om 
misbruik te voorkomen).  
 

Camerabewaking en gezichtsherkenning: 

 Om controle- en veiligheidsredenen maken wij gebruik van 24/7 video en audio toezicht met (buiten de normale openingstijden) 
gezichtsherkenning. De gegevens worden maximaal 24 uur bewaard (uitgezonderd geregistreerde incidenten) en worden niet 
gebruikt voor andere doeleinden. Je stemt met deze overeenkomst ermee in dat wij deze opnames maken en bewaren voor deze 
doeleinden. 

Veiligheid en eigen verantwoordelijkheid: 

 Bij (mogelijke) gezondheidsproblemen adviseren wij je alleen te sporten tijdens de bemande uren. 

 Trainen en het gebruik van toestellen moet altijd zorgvuldig en volgens de (veiligheids)instructies plaats te vinden. Gebruik van 
onze faciliteiten is altijd op eigen risico en verantwoordelijkheid. Daarnaast is het verboden enige overlast te veroorzaken of 
asociaal of ongepast gedrag te vertonen. 

 Wij raden je dringend aan om buiten de normale openingstijdens, samen met andere leden te sporten. Mocht je onverhoopt 
alleen zijn, dan kan je bij nood gebruik maken van een paniekknop en/of intercomsysteem. Je staat dan in verbinding met de 
meldkamer die je verder kan helpen.  

 Het openen van nooddeuren en ramen is alleen toegestaan in noodgevallen. 

 Kosten bij onnodig gebruik van de paniekknop, de intercom of door het onnodig openen van (nood)deuren of ramen, maar ook 
het veroorzaken van schade aan ons centrum of anderen, komt voor jouw rekening en verantwoordelijkheid. 

Sancties  

 Onze faciliteiten en deze extra service is alleen mogelijk en voor jou toegankelijk, wanneer jij je gedraagt volgens deze afspraken 
en de algemene (veiligheids)normen. Bij schending daarvan, hebben wij het recht om je activering ongedaan te maken of je 
lidmaatschap per direct te beëindigen en eventuele kosten/schades aan je door te bereken.  

 Ik gaat akkoord met onze aanvullende huisregels, ik zal de veiligheid van mijzelf en anderen altijd in acht nemen en mij sportief en 
sociaal gedragen. 

 

 

Naam …………………………………………..   Datum ……………………………   Handtekening ………………………………………….. 

 
 
 


