
Huisregels Fitness VieCuri 
 

Algemene huisregels 

 Fysiotherapie gaat voor de fitness, wanneer de fysiotherapeut materiaal of ruimte nodig 

heeft moet dit afgestaan worden. 

 Deelname aan fitness is alleen mogelijk nadat er een intake heeft plaats gevonden.  

 Fitnessen is alleen toegestaan op de vastgestelde begeleidingstijden 

 Begeleidingstijd: 
o Begeleidingstijd is de tijd waarin er een fitness instructeur aanwezig is.  Hij/zij kan 

u tijdens deze tijden  helpen met de instellingen van het apparaat, vragen 
beantwoorden over uw trainingsprogramma, metingen verrichten of helpen bij 
vragen rondom uw abonnement of andere zaken.  

o Begeleidingstijden zijn in principe vooraf vastgesteld, maar kunnen wel aangepast 
worden op basis van de beschikbaarheid van de fitness instructeur. Wijziging in 
de begeleidingstijd worden tijdig gecommuniceerd via de e-mail met de leden van 
Fitness VieCuri. 

o Tijdens de begeleidingstijden worden specifieke groepstrainingen / activiteiten 
gehouden. 

o Groepstrainingen / activiteiten worden in de daluren georganiseerd. 

 Sporten buiten de begeleidingstijden: 
o Sporten buiten de begeleidingstijden in de Fitness heeft niet onze voorkeur. Dit is 

omwille van veiligheid, het intensieve gebruik van de faciliteiten voor 
patiëntenzorg buiten de begeleidingstijd minder wenselijk.  Wanneer u buiten de 
begeleidingstijden wilt komen sporten is het van belang dat u de volgende 
uitgangspunten weet en hanteert: 

o Buiten de begeleidingstijden is er GEEN fitnessinstructeur aanwezig in de fitness 

ruimte. Dit betekend onder andere dat u zelf uw apparaat moet kunnen bedienen 

en dat u voor instellingen niet afhankelijk bent van de fitness instructeur. Er is op 

die tijden ook geen andere professional aanwezig in de fitnessruimte die u kan 

helpen in geval van NOOD. 

o Om buiten de begeleidingstijden verantwoord en veilig te kunnen sporten is er 

een NOODBEL systeem gemaakt wat gebruikt kan worden in geval van 

calamiteiten. Hiervoor is het noodzakelijk om met TWEE personen tegelijk te 

sporten.  

o Om veilig te kunnen sporten buiten de begeleidingstijden, wordt gesteld dat het 

NOODZAKELIJK is dat u met een “maatje” sport. U kunt NIET alléén aan de slag 

gaan in de fitnessruimte. Zorg er dus voor dat u SAMEN met iemand komt 

sporten zodat er altijd iemand is die de NOODBEL kan bedienen. 

o Buiten de begeleidingstijden en binnen kantoortijden wordt opvolging aan de 

NOODBEL gegeven door onze secretariaatsmedewerkers. 

o Voor 7.30 u en na 19.00 u (vrijdag na 16.00 u) zijn alle faciliteiten gesloten en kan 

er niet gesport worden. Dit geldt ook voor het weekeinde. 

 De begeleidingstijden worden vastgesteld door Fitness VieCuri.  

 De begeleidingstijden zijn inzichtelijk binnen de Fitness ruimte en kunnen zo nodig 
(tijdelijk) tussentijds aangepast worden. 

 Tijdelijke aanpassingen in de begeleidingstijden worden minimaal één week voor de 
geplande verandering gecommuniceerd. 

 Er vindt registratie plaats van de momenten dat u sport. Hiertoe bent u verplicht de 

aanwezigheidslijst te tekenen voor aanvang van het sporten. 

 De minimale leeftijd voor deelname aan de fitness is 16 jaar. 

 De overeenkomst gaat in op datum van inschrijving. Vanaf dat moment worden de 
maandelijks kosten in rekening gebracht.. 

 Opzegging van het fitness abonnement is alleen mogelijk met het daarvoor bestemde 
formulier via internet.  



 De datum van versturen van het formulier via internet is de datum waarop de definitieve 
einddatum van het abonnement wordt bepaald. 

 Opzegtermijn is één volle maand ingaande op de eerste van de maand. Dat wil zeggen 
dat kosten voor de lopende maand en de eerstvolgende maand nog bij u in rekening 
worden gebracht.  

 Fitness VieCuri behoudt zich het recht voor de abonnementskosten eenzijdig aan te 
passen. Elke maand ontvangt u een factuur van uw fitnessabonnement door VieCuri. 

 Fitness VieCuri  is tijdens officiële  feestdagen  gesloten, betaalde abonnementsgelden 
wordt niet gerestitueerd. 

Veiligheid en Hygiëne 

 In de fitnessruimte ligt de focus op sporten. De fitnessruimte is geen wacht of verblijfsruimte.  

 Uit veiligheidsoverwegingen dient iedereen de aanwijzingen van de aanwezige medewerkers 
nauwkeurig op te volgen. 

 Tijdens openingstijden hanteert u de regels zoals hierboven beschreven onder het kopje 
begeleidingstijden en sporten buiten begeleidingstijden. 

 In de trainingsruimte draagt u binnen schoenen, evenals schone en correcte sportkleding 

 Tijdens het trainen gebruikt u een handdoek op alle apparaten. 

 Losse onderdelen (gewichten, dumbbells, stangen etc.) legt u na gebruik terug op hun plaats. 

 De materialen en apparaten worden schoon en droog van transpiratievocht achtergelaten, u 
kunt uw handdoek gebruiken om de materialen en apparaten droog te maken. Hierna worden 
materialen en apparaten met de daarvoor bestemde schoonmaak doekjes schoongemaakt.  

 Tassen, jassen of andere kledingstukken laat u achter in de daarvoor bestemde ruimtes 
(lockers)en neemt u niet mee naar de trainingsruimte. 

 Dranken (water / sportdrank) mogen alleen in een afgesloten plastic fles/bidon meegenomen 
worden naar de apparaten. 

 In de fitness ruimte worden niet gegeten of gedronken (anders dan hiervoor beschreven). 

Zwembad 

 Het zwembad is alleen te gebruiken wanneer het vrij is van patiëntenzorg.  

 Als u gebruik wilt maken van het zwembad kan dit alleen in overleg met de fitness – sport 
instructeur.  

 Het zwembad mag NOOIT alleen gebruikt worden, u kunt dus alleen met een “maatje” gebruik 
maken van het zwembad. 

 Reserveren van het zwembad kan alleen in overleg met het secretariaat van de paramedische 
diensten.  

 Het zwembad kan niet langer dan één week vooruit gereserveerd worden. 

 Wanneer u gebruik maakt van het zwembad worden de kleedruimtes bij het zwembad 
gebruikt. 

 Zwemzaal en kleedlokaal worden na gebruik ‘trekker droog’ achterlaten. 

 Zwemzaal en kleedlokaal worden 15 minuten voor dat een therapeutische behandeling start 
‘trekker droog’ achterlaten. 

 Er mag niet gezwommen worden buiten de begeleidingstijden van de Fitness 

Disclaimer 

 Aanwijzingen van Fitness VieCuri ten aanzien van het gebruik van de accommodatie behoren 
stipt te worden nageleefd. Indien de deelnemer de instructies en/of de reglementen overtreedt 
is dat een reden om de deelnemer de eerdere toegang te ontzeggen, alsmede de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De deelnemer blijft gehouden om de 
contributie over de gehele periode te voldoen 

 De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhevige sportonderricht uitsluitend en alleen 
zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar 
worden gedragen. De deelnemer is zich er tevens van bewust dat het beoefenen van 
bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat eventuele (vervolg)schade die 
ten gevolge van de beoefening daarvan kan ontstaan volledig voor diens eigen risico is. 
Tevens zal de deelnemer Fitness VieCuri vrijwaren voor aanspraken van derden in deze 



 Bij verlies van de badge wordt er €50,- in rekening gebracht. Misbruik van de badge wordt 
gestraft en leidt tot directe ontzegging van de toegang tot bedrijfsfitness. 

 De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen in en om de fitnesszaal en 
zwembad. 

 
 
Voor Akkoord:      Datum:  
 
De heer / mevrouw:  
Adres:  
Postcode / woonplaats:  
 


