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ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTLOKAAL B.V. RECREATIECENTRUM OOSTERVANT 

Artikel 1: Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Sportlokaal: onderdeel van B.V. Recreatiecentrum Oostervant alsmede de activiteiten die onder de naam Sportlokaal worden 

aangeboden. 
1.2 Sportlokaalpas: toegangspas voor Sportlokaal binnen Recreatiecentrum Oostervant. 
1.3 Bedrijfsfitness: deelname aan Sportlokaal tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, waarbij de werkgever het lidmaatschap 

is aangegaan of waarbij de werknemer via de door Sportlokaal voor de bemiddeling voor bedrijfsfitness aangestelde partij gebruik kan 
maken van Sportlokaal. 

1.4 Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een lid, deelneemt aan Bedrijfsfitness of Personal training en via de 
afspraken van de werkgever of Personal trainer met B.V. Recreatiecentrum Oostervant (Sport-lokaal) ook rechtstreeks gebonden is 
aan deze Algemene Voorwaarden. 

1.5 Lid: de natuurlijke persoon (m/v) of - in geval van bedrijfsfitness of Personal training - de rechtspersoon of partij op wiens naam het 
lidmaatschap is geadministreerd. 

1.6 Medewerker of instructeur: degene die zorg draagt voor het beheer van Sportlokaal. 
1.7 Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag dat Sportlokaal de inschrijving heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie 

zoals beschreven in artikel 2.4. 
1.8 Inschrijving: een inschrijving waarmee men lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2.1. 
1.9 Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Sportlokaal en lid door inschrijving op een van de wijzen zoals 

beschreven in artikel 2.1 en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden. 
1.10 Overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst. 

 
Artikel 2: Lid worden en toegang 

Lid worden bij Sportlokaal kan op de volgende manieren: 
2.1 Inschrijfformulier, tevens overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de receptie van B.V. Recreatiecentrum Oostervant in te 

leveren. 
2.2 Het aankomend lid is verplicht een kopie te laten maken van zijn/haar legitimatie. 
2.3 Personal trainers; inschrijfformulier, tevens overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de receptie van B.V. Recreatiecentrum 

Oostervant in te leveren. 
2.4 Bedrijfsfitness; met de werkgever overeengekomen wijze. 
2.5 Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Sportlokaal, kan een natuurlijk persoon indien 

gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. 

2.6 Uitsluitend op vertoon van een Sportlokaalpas en een kassabon krijgt een lid of deelnemer toegang. Sportlokaal heeft het recht te 
controleren of leden en/of deelnemers rechtmatig deelnemen of willen gaan deelnemen door om hun legitimatie te vragen. 

2.7 Deelname is uitsluitend vanaf 16 jaar. Bij minderjarige leden dient de overeenkomst getekend te worden door een ouder/verzorger. 
2.8 In het geval van speciale acties kan B.V. Recreatiecentrum Oostervant aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren. 

 
Artikel 3: Sportlokaalpas 
3.1 Bij Sportlokaal hanteren we inschrijfgeld en de kosten bedragen € 9,95 inclusief Wereldpas en een eenmalige gratis consumptie op het 

Wereldgerecht of € 7,50 exclusief Wereldpas. 
3.2 De Sportlokaalpas (Wereldpas) is eigendom van de deelnemer. 
3.3 Overdraagbaarheid; de Sportlokaalpas is een persoonlijke pas van het lid en niet overdraagbaar. 
3.4 Het lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de Sport-lokaalpas. 
3.5 Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de Sportlokaalpas dient het lid dit te melden bij de receptie van Recreatiecentrum 

Oostervant, waarna de Sportlokaalpas geblokkeerd wordt voor toegang. Het lid dient voor deelname een nieuwe Sportlokaalpas aan te 
schaffen. 

 
Artikel 4: Openingstijden 
4.1 Sportlokaal is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) tijdelijk of blijvend te wijzigen. 
4.2 Sportlokaal is gerechtigd om de zalen te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen. 
4.3 B.V. Recreatiecentrum Oostervant is gerechtigd bij reparatie en onderhoudswerk Sportlokaal te sluiten. Het lid heeft geen recht op 

restitutie van lidmaatschapsgelden. 
 

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling 
5.1 Een overeenkomst bij Sportlokaal wordt, afhankelijk van het gekozen abonnement, aangegaan voor de minimale duur van 3 of 6 

maanden. 
5.2 Betaling geschiedt volgens automatische incasso aan het begin van de maand. 
5.3 Met uitzondering van met een werkgever of Personal trainer overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op 

www.oostervant.nl of bij de receptie van Recreatiecentrum Oostervant op te vragen. 
5.4 De Sportlokaalpas wordt geblokkeerd indien, en voor zolang, niet aan de betalingsverplichting is voldaan. 
5.5 B.V. Recreatiecentrum Oostervant behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren. 
5.6 Indien het lid, de deelnemer en/of het gezinslid geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het 

lidmaatschapsgeld plaats. 
5.7 Uitbreiding van het abonnement is tijdens de eerste contractperiode mogelijk. Overige wijzigingen zijn van toepassing na de eerste 

contractperiode. 

 
Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap 
6.1 Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het lid per email of opzeg-formulier te geschieden. 

In de mail moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het lid en pasnummer. 
6.2 Het lidmaatschap is maandelijks opzegbaar, na het verstrijken van de eerste contractperiode (3 of 6 maanden, afhankelijk van het 

gekozen abonnement). 
6.3 B.V. Recreatiecentrum Oostervant behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de 

huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Recreatiecentrum Oostervant het lid de 
toegang te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen. 

6.4 Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan. 

http://www.oostervant.nl/
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Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid 
7.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Sportlokaal, is geheel 

voor eigen risico van het lid of de deelnemer. 
7.2 B.V. Recreatiecentrum Oostervant en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 

voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid of de deelnemer. 
7.3 Het lid of de deelnemer zal zowel B.V. Recreatiecentrum Oostervant als de gastheer/vrouw en/of de instructeur (Personal trainer) 

vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. 
7.4 B.V. Recreatiecentrum Oostervant en/of Sportlokaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van 

eigendommen van het lid of de deelnemer. 

 
Artikel 8: Klachten 
8.1 In geval van klachten met betrekking tot Sportlokaal dient het lid zich in eerste instantie te wenden tot de gastheer/vrouw en/of de 

instructeur (Personal trainer) en in tweede instantie via een klachtenformulier bij de receptie van B.V. Recreatiecentrum Oostervant of 
zoals beschreven op de website (www.oostervant.nl). 

 
Artikel 9: Persoonsgegevens 
9.1 B.V. Recreatiecentrum Oostervant verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en 

regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een 
wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. 

9.2 B.V. Recreatiecentrum Oostervant verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren- administratie, 
klachtenafhandeling, informatie, geschillenbeslechting en informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het 
lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële 
doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Recreatiecentrum Oostervant of Sportlokaal en/of diensten 
van derden die te maken hebben met de diensten van B.V. Recreatiecentrum Oostervant. 

9.3 Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte 
persoonsgegevens. B.V. Recreatiecentrum Oostervant kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het 
behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende lid kan een bezwaar tegen 
verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan B.V. Recreatiecentrum Oostervant. 

 

Artikel 10: Groepslessen 
10.1 Bij alle groepslessen kunnen een beperkt aantal deelnemers meedoen. 
10.2 Indien er minder dan 5 deelnemers zijn kan B.V. Recreatiecentrum Oostervant ervoor kiezen een alternatief aanbod te organiseren in 

de fitness en/of de functionele trainingsruimte. 
10.3 B.V. Recreatiecentrum Oostervant behoudt zich het recht voor groepslessen van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder valt ook het 

(tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles (rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles 
wordt gegeven, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren 
van een of meerdere groepslessen. 

 
Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen 
11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met B.V. Recreatiecentrum Oostervant aangegaan, is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing. 

 
Artikel 12: Slotbepaling 
12.1 Door zijn inschrijving verklaart het lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van B.V. Recreatiecentrum Oostervant te 

accepteren en hiernaar te handelen. 
12.2 Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Sportlokaal zijn terug te vinden op www.oostervant.nl en op te vragen bij de 

receptie van Recreatiecentrum Oostervant. 
12.3 Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen B.V. Recreatiecentrum 

Oostervant te noemen Sportlokaal en het lid. 
12.4 Daar waar deze voorwaarden niet voorzien, zijn besluiten van de directie van B.V. Recreatiecentrum Oostervant bindend. 

 

EXTRA ARTIKEL ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR PARTNERS & MAATSCHAPPELIJK INSTANTIES. 
 

Artikel 13: Partners & Maatschappelijk instanties. 
13.1 De partners dienen een contract aan te gaan voor minimaal 6 maanden. 
13.2 Het is mogelijk om één anonieme fitnesspas aan te schaffen. 
13.3 Financiële voorwaarden op aanvraag. 
13.4 Bij het gebruik van de regeling als partner is het gewenst om een informatief en kennismakingsgesprek te voeren met de 

hoofdverantwoordelijke van Sportlokaal. 
13.5 De betaling(en) van het abonnement(en) gaat op factuurbasis. 
13.6 Inschrijven gaat op contractbasis. De gegevens en de anonieme kaart worden gemaakt door de administratie. 
13.7 Het abonnement wordt niet automatisch verlengd. Bij verlenging dient de partner een nieuwe aanvraag in te dienen. 
13.9 Met het abonnement voor Sportlokaal kan onbeperkt gesport worden in Sportlokaal. 
13.10 Het abonnement geldt ook voor de groepslessen. 
13.11 Het is mogelijk om als partner/maatschappelijke instantie in overleg vaste momenten in te plannen. 
13.12 Voor partners en maatschappelijke instanties gelden verder automatisch de overige algemene voorwaarden van Sportlokaal. 

 
 
 
 

Rotterdam, 22 september 2020 
B.V. Recreatiecentrum Oostervant ----------------------------------------------------- paraaf voor akkoord 
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