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INTERNREGELMENT VAN DE VZW 

Bij inschrijving overhandigen  wij u dit document en nodigen u uit om deze aandachtig te lezen. 

Door lid van de vzw te worden, verklaart u akkoord te gaan met deze regels en we vragen u dan ook om ze uitdrukkelijk 
te respecteren. 

Dit regelment geldt voor alle plaatsen : (zwembad, kleedkamers, tennisvelden, pin-pongzaal, …) dat je als lid komt, of als 
gewone toeschouwer/bezoeker. 

è Elke persoon die het lidgeld betaalt, wordt als lid beschouwd. 
è Kinderen jonger dan 11 jaar worden vergezeld door een volwassene buiten de lessen (de ingang de club 

betaalde toegang is geldig boor de duur van de les) als het kind en/of de ouders in het zwembad willen 
verblijben, moeten ze “een normale toegang tot het zwembad bevestingen” 

è De monitor van de vzw komt het kind in een gereserveerde groepskleedkamer halen en brengt het kind er ook 
na de les terug. 

è Enkel de vzw eigent zich het recht toe om een les te annuleren of te verzetten. 
è Een annulatie is geldig wanneer het minstens 12u op voorhand vermeld wordt. 
è Elke type voedingswaren is strict verboden in heel de vestiging. 
è Elke lid zal in geschikte sportkledij zijn (zwempak + zwemmuts voor het zwembad, en short, t’shirt en 

sportschoenen voor de andere sporten). 
è Douchen is verplicht voor  het betreden van het zwembad. 
è De leden van de vzw die, door hun gedrag, de naam van de vzw schenden of het goed functioneren ervan, 

tegenwerken of die de regels niet naleven, zouden tijdelijk op definitief uit de lessen geschorst kunnen worden. 
è De toegang  zal In elk geval  verboden zijn : 

• Elke persoon die zijn lidgeld niet betaald heeft 
• Elke persoon onder invloeid van, of in het bezit van drugs of alcohol 
• Elke persoon vergezeld van een dier 

è Het is verboden te roken in heel de vestiging 
è Het betalen van de lessen gebeurt,  bij inschrijving aan de verantwoordelijk, hetzij via bankrekening hetzij cash. 
è Op vraag van de ouders, kan een attest voor de ziekekas, door de verantwoordelijke, opgemaakt worden. 
è De vzw is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal, verlies of beschadiging van persoonelijke voorwerpen 

(gsm, horloge, bril,…) 
è De vzw herinnert u eraan, dat zij geen toezicht houdt op de voorwerpen die in de vestigingen gelaten worden. 
è Elk lid is verantwoordelijk voor het goed gebruik van de kleedkamers, douches en het respecteren van dit 

regelment. 
è Elke ouder die tegen de publicatie is van de foto’s, genomen tijdens de lessen of stages, moet dit uitdrukkelijk 

bij inschrijving melden. 
è De regels omtrent privégegevens worden strikt gehandhaafd. 
è De eventuele klachten moeten, hetzij per postorder naar de sociale zetel gestuurd worden, hetzij per e-mail 

naar info@sportsdo.be  
è Elke geschil of voorval, niet voorzien in dit regelment, zal door de vzw onderzocht en geregeld worden. 

è Respecteer de Covid-regels, draag een masker vanaf 12 jaar en op 1m50 
afstand. 
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