
 
 
 

HUISREGELS MOVEMENT GYM 033 B.V. 
 
 
Kledingvoorschriften 

- Tijdens het betreden van de sportvloer, worden er alleen binnensportschoenen gedragen (die niet 
buiten zijn gedragen) 

- Tijdens het sporten wordt er sportkleding gedragen die geen schade aan toestellen kunnen 
brengen, denk hierbij aan spijkerbroek, knopen of riemen 

- Het is niet toegestaan om een rugzak mee te nemen naar de Fitnesszalen, er bevinden zich in de 
kelder genoeg lockers om je spullen veilig op te bergen 

- Tanktops zijn niet toegestaan  
 

 
Faciliteiten 

- Movement Gym biedt verschillende faciliteiten aan op de begane grond, waaronder: koffie, thee 
en lunch. Glazen, borden & bestek mogen niet meegenomen worden naar een andere etage of 
naar huis 

 
Toegang 

- Movement Gym is voor iedereen toegankelijk. Om gebruik te maken van alle interne faciliteiten 
dien je lid te zijn. Alle externe faciliteiten zijn op afspraak 

- Er is 1 hoofdingang en 3 nooduitgangen 
- Bij aanmelding wordt er een foto gemaakt van de sporter, deze wordt gebruikt om een sporter te 

identificeren bij zijn/haar bezoek 
- Een medewerker mag ten alle tijden een sporter identificeren 

 
Fitness regelement 

- Gebruik van een sporthanddoek is verplicht 
- Materiaal/gewichten dienen teruggelegd te worden op de plek waar ze voor gediend zijn 
- Na gebruik van toestellen/bankjes moet dit gereinigd worden met door de Movement verzorgde 

ontsmettingsspray   
- Telefoneren in de sportruimte is niet toegestaan 
- Tassen/rugzakken zijn niet toegestaan in de sportruimte 

 
Kleedkamers 

- Omkleden kan in de daarvoor bestemde kleedkamers in de kelder 
- Het is niet toegestaan te scheren/ontharen onder de douche  
- Gebruik de lockers in de kleedkamer om tassen en kleding in te leggen 
- Het natte gedeelte betreden met schoenen zonder bescherming is niet toegestaan 
- Gebruik daarvoor de daartoe beschikbaar gestelde witte overschoentjes 
- Graag afdrogen in de douche voor je de kleedkamer betreedt 
- Movement Gym behoudt zich het recht voor om de lockers ’s avonds te openen 
- Achtergelaten kleding en spullen zullen worden verwijderd na 7 dagen 
- Vanaf 8 jaar dient een kind zich om te kleden in de voor hem of haar bestemde kleedruimte 
- Het gebruik van mobiele telefoons is in de kleedkamers niet toegestaan  

 
Wellness 

- Elke kleedkamer heeft zijn eigen privé sauna 



- Elk lid mag hier gebruik van maken 
- Het is ieder zijn of haar keus om te bepalen of hij of zij badkleding/ handdoek omdoet in de 

sauna 
- Eten en drinken nuttigen in de sauna’s is ten strengste verboden 

 
Introducés 

- Een lid mag een introducee meenemen en de daarvoor geldende dagkaart aanschaffen 
- Een introduce mag door een medewerker gevraagd worden om zich te laten legitimeren  
- Leden die de introduce meenemen zijn verantwoordelijk over de veiligheid en het opvolgen van 

regels van de introduce 
- Elk introduce dient zich te houden aan de regels die voor het lid is opgezet  

 
Groepslessen 

- Wees ruim op tijd voor de les 
- Voor de groepslessen dien je je aan te melden via de app 
- Als je niet kunt, meld je minimaal 24 uur voor aanvang les af via de app 
- Als de les is begonnen, kun je niet meer deelnemen (ook als je hebt aangemeld en je bent te laat) 
- Ruim s.v.p. de materialen op als de les is afgelopen 
- Het gebruik van een handdoek tijdens de groepslessen is verplicht 
- Tassen en kleding zijn niet toegestaan in de zalen, maar wordt verzocht om dit op te bergen in de 

lockers 
- Het opruimen en reinigen van materialen na de les is verplicht 

 
Ongeval, letsel & diefstal 
Directie en personeel van Movement Gym en leraren van welke door Movement Gym toegelaten 
organisatie dan ook, zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of letsel en eventueel daaruit 
voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van degenen, die van het 
complex gebruik maken of zich met of onder leiding van een instructeur daarbuiten bewegen.  
 
Roken 
Zowel binnen als buiten Movement Gym is het strikt verboden te roken. Movement Gym zet zich in voor 
de gezondheid van medewerkers en bezoekers en heeft daarom een rookvrijezone. Dit geldt ook voor e-
sigaretten of welke vorm van sigaretten die er is.  
 
Tussentijdse wijzigingen  
Movement Gym kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. 
Movement Gym zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze 
aankondigen. Wijzigingen in groepslestijden en het vervallen van groepslessen door te weinig deelname 
aan deze groepslessen of door personeelswijzigingen vallen niet onder deze regeling  
 
Werk en flexplekken 
Movement Gym biedt verschillende werkplekken aan. Hierbij hebben we stroomvoorziening om 
eventuele laptops, tabletten & telefoons op te laden. Op de plekken is er geen geluidsinstallatie, zodat er 
geen geluidhinder is tijdens het werken. 
 
Betalingsherinnering  
Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Movement Gym gerechtigd om het lid wederom aan 
betaling van het abonnementsgeld te herinneren en daarbij niet alleen de toegang tot Movement Gym te 
weigeren, maar ook de in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten conform de Wet 
Incassokosten (WIK) en de wettelijke rente in rekening te brengen. Ook zullen wij je ervan op de hoogte 
brengen dat bij een niet tijdige betaling de incasso uit handen zal worden gegeven.  
 
Suggesties, tips & feedback 
Movement Gym staat altijd open voor suggesties, tips & feedback. Met jullie hulp, ervaring en beleving 
willen wij alleen, maar gaan groeien. Zodat de kwaliteit zich alleen maar kan verbeteren. 


