
 

Aanvullingen op algemene voorwaarden per mei ’21 

Beste leden van Allure sport.  

Door de verandering van ons concept waarbij we gaan werken met bemande en onbemande uren is 

er een aanvulling op de huidige algemene voorwaarden van toepassing.  

Reserveren via de Allure app blijft noodzakelijk. De aanvulling op onze voorwaarden ziet u hieronder. 

We vragen u hiervan kennis te nemen.  

Uitgebreide toegang 

B.01: Vanaf mei 2021 heeft het lid de mogelijkheid om de ledenpas van Allure tegen een geringe 
vergoeding te laten omprogrammeren tot sleutel van de vestiging. Deze sleutel is niet overdraagbaar 
en mag alleen gebruikt worden door het lid, die tevens eigenaar is van de pas, om toegang tot Allure 
sport en beweging te verschaffen. Het uitlenen van de pas of doorgeven is niet toegestaan. 

B.02 Bij verlies of diefstal van de toegangssleutel (hierna ledenpas) dient het Lid dit direct bij Allure 
sport te melden en een nieuwe vervangende toegangssleutel te kopen.  

B.03 Indien u uw ledenpas niet bij heeft, kunt u tijdens onbemande uren niet binnen. Leden die al 
binnen zijn mogen geen andere leden binnenlaten.  

B.04 Tijdens onbemande uren zijn een aantal ruimten niet toegankelijk of toegestaan te betreden. 
Het gaat dan om de CV ruimte, het kantoor boven, de balie, de servicekast langs de toiletten, 
massageruimte, kantoor beneden, keuken achter de bar en de zaal voor groepslessen. 

Veiligheidsvoorschriften 

B.05   Allure sport maakt onderscheid tussen bemande en onbemande uren waarin gesport kan 
worden. Derhalve wordt Allure sport 24 uur per dag bewaakt met behulp van videocamera’s. 

B.06   In de algemene voorwaarden worden de veiligheidsvoorschriften gemeld. Het lid dient deze te 
lezen en te begrijpen. 

B.07   Leden zijn verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als een Lid 
niet (zeker) weet hoe een apparaat dient te worden gebruikt, kan hij om hulp vragen bij het 
personeel van Allure sport en beweging. 

Wat verandert er? Per mei 2021 gaan we werken met bemande en 

onbemande uren. Dit met als doelstelling om een zo ruim 

openingsaanbod aan te bieden, waardoor het voor u als klant 

mogelijk wordt gespreid te trainen op een gezonde, veilige en 

verantwoorde manier. 



B.08 Leden van allure sport en beweging zijn zich ervan bewust dat er tijdens groepslessen mogelijk 
geen extra begeleiding in de fitnessruimte aanwezig is.  

B.09  Het Lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen 
in noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders kan Allure sport en beweging de 
kosten daarvan op het Lid verhalen, al dan niet in combinatie met een boete van € 150,00. 

B.10  Er hangen noodprocedures in Allure. Alle leden moeten deze lezen en begrijpen. In het 
bijzonder moeten Leden zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct 
gebruik van apparatuur binnen Allure. Leden zijn zich bewust van het feit dat Allure op tijden 
onbemand is. Op zulke momenten dient het Lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij 
niet vertrouwd is. 

B.11  Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten 
tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren laten vergezellen door een ander Lid. 
Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren dus niet toegestaan. 

B.12  Leden van 16 tot 18 jaar oud mogen uitsluitend sporten vanaf 08:00 uur ‘s morgens tot 22:00 
uur ’s avonds, tenzij zij zich laten vergezellen door een volwassen lid. Leden van 14 tot 16 jaar oud 
mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zich laten vergezellen door een volwassen 
Lid. Leden van 12 tot 14 jaar oud mogen uitsluitend tijdens de bemande uren sporten, samen met 
een volwassen Lid. 

B.13  Het dragen van een pet of capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en 
herkenbaarheid. 

Gasten 

B.14  Als lid mag je een introducee meenemen naar Allure sport en beweging. Deze introducee mag 
eenmalig gratis gebruik maken van de faciliteiten van Allure sport en beweging.  

B.15  Tijdens onbemande uren mag er géén introducee meegenomen worden naar allure sport en 
beweging. Als dit beleid wordt geschonden kan aan het betreffende Lid een gastenvergoeding in 
rekening worden gebracht en/of de Overeenkomst met het Lid worden opgeschort of beëindigd. In 
dat geval is het Lid het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete 
van € 150,00 verschuldigd. 

Gedrag 

B.16   Leden dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken conform de regels en overeenkomstig 
de aanwijzingen. Leden mogen geen misbruik maken van de apparaten of faciliteiten van Allure sport 
en beweging. 

B.17 Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het 
gebruik van alcohol of illegale middelen en roken is in de Club niet toegestaan en kan leiden tot 
schorsing of beëindiging van de Overeenkomst. Daarbij kan indien nodig worden overgegaan op 
aangifte bij de politie. 



B.18  Het is, zeker met de corona pandemie in het achterhoofd, de verantwoordelijkheid van het Lid 
dat de door hem (of zijn gast) gebruikte apparatuur schoon achterblijft en de door hem (of zijn gast) 
gebruikte gewichten en andere attributen op hun plaats zijn teruggelegd.  

B.19 Leden dienen schone sportschoenen te dragen die alleen binnen worden gebruikt. Tevens is een 
handdoek verplicht. 

B.20  Het maken van foto’s met een camera of andere foto/film opname apparatuur zoals telefoon, 
tablet etc. is niet toegestaan binnen geheel allure sport en beweging.  

Alarmsysteem: 

Om direct via de omroep installatie een medewerker van de meldkamer te spreken, drukt u de twee 

SOS knoppen,  gedurende 2 seconden, tegelijk in op het alarmsysteem. Deze bevinden zich in het 

portaal bij de hoofdingang én in de groepsleszaal langs de ingang. 

Indien u deze SOS mogelijkheid onrechtmatig gebruikt worden de kosten van de alarmering in 

rekening gebracht plus een boete van honderdvijftig euro. 

Bij activering worden naast de camera’s die al actief zijn ook de overige camera’s geactiveerd en gaat 

de intercom open. Deze hangt boven de balie aan de zijde van de bar. U kunt dan rechtstreeks met 

de centralist communiceren.  

AED: De Aed is zichtbaar opgehangen achter de balie en in geval van nood daar weg te nemen. De 

gebruiker dient kennis te hebben van het gebruik van de AED. 

Brandblussers zijn her en der weggehangen en met bordjes is kenbaar gemaakt waar deze hangen.  


