
Algemene huisregels en voorwaarden 
 

 
 

Binnen het gebouw is het verboden te roken.  

 

Het is niet toegestaan om een mobiele telefoon mee te nemen naar de sportzalen.  

 

Het is niet toegestaan om met buitenschoenen de kleedruimten en sportzalen te betreden.  

 

Het is niet toegestaan om met Spinning (fiets) schoenen de trap van en naar de sportzaal te 

betreden.  

 

Het is verplicht om gebruik te maken van een handdoek bij welke sportactiviteit dan ook.  

 

ADZ beschikt niet over kluisjes. Wij verzoeken u waardevolle spullen thuis te laten.  

 

ADZ neemt geen enkele verantwoording voor het ontvreemden c.q. vernielen van uw 

eigendommen.  

 

Tijdens de sportactiviteiten is het gebruik van kauwgum niet toegestaan.  

 

Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma en/of -activiteiten bij ADZ, 

is geheel voor eigen risico. De directie van ADZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 

materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel.  

 

Men is verplicht om aanwijzingen, gedaan door medewerkers van ADZ, op te volgen.  

 

ADZ behoudt zich het recht voor, om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of 

ander onaanvaardbaar gedrag, de contributie te beëindigen. Dit zal zonder restitutie zijn en 

zonder dat de verplichting tot betaling voor de lopende abonnementsperiode vervalt. 

 



Algemene huisregels en voorwaarden 
 

 

De contributie kan op elk gewenst moment ingaan. ADZ rekent voor (nieuwe) inschrijvingen éénmalig 

€ 15,00. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.  

Voor de maandelijkse betaling van de contributiegelden, rittenkaart en losse trainingen, maakt ADZ 

gebruik van automatische incasso en/of Mollie. Met Mollie betaalt u snel en veilig met iDeal. Iedere 

einde van de maand ontvangt u  automatisch per mail een betaallink. Is de betaallink verlopen, dan 

kunt u het bedrag ook via een bankoverschrijving overmaken of een nieuwe betaallink opvragen. 

Indien u geen geldig (betaald) abonnement heeft, dan kunt u geen reserveringen doen.  

Contante betaling heeft niet de voorkeur, dit om verwarringen in het betaalgedrag te voorkomen.  

ADZ behoudt zich het recht voor tussentijds tarieven te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een 

prijswijziging wordt u hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende abonnementsduur worden de prijzen 

niet gewijzigd.  

ADZ hanteert 1 maand opzegtermijn. In geval van langdurige blessure of opname ziekenhuis: bent u 

niet de gelegenheid/ mogelijkheid om te sporten binnen deze maand dan is deze maand voor eigen 

risico. Mocht u wel in de gelegenheid/mogelijkheid zijn om het sporten weer op te pakken dan blijft 

de contributie doorlopen. Indien u na één maand nog niet in staat bent om uw sportactiviteiten te 

hervatten, dan zal u alsnog uw abonnement dienen te beëindigen. Dit kan door een e-mail te sturen 

naar adz.oostzaan@gmail.com  

ADZ wijst u er op dat het in uw eigen belang is om een gereserveerde training te annuleren. Indien u 

niet in staat bent om uw training te volgen, dient u minimaal 2 uur voor aanvang van de les te 

annuleren. Dit geeft u niet alleen het recht om weer voor een andere training in te schrijven, maar 

het geeft ook uw medesporter de gelegenheid om een training te volgen. Personal trainingen/Bodytec 

EMS trainingen, dienen minimaal 12 uur voor aanvang te worden geannuleerd om het recht te 

behouden deze training op een ander moment in te plannen. 

Trainingen kunnen alleen worden ingehaald in dezelfde week dat de training gereserveerd staat. Dit 

geldt voor 1x per week abonnementen. Let op; de week loopt van maandag t/m zondag.  

Door ondertekening van het inschrijfformulier, verklaart u zich te conformeren aan de huisregels en 

de overige bepalingen welke zijn opgenomen in het reglement zoals hierboven omschreven. ADZ 

behoudt zich het recht voor, om indien dit bedrijfsmatig gewenst is, het huisreglement te wijzigen. 
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