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Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij Gym Mansion op een veilige manier kan sporten in een prettige 
omgeving.  Voor iedereen die de club betreedt gelden de huisregels van Gym Mansion : 

We houden onze club samen proper en hygiënisch 
•    Het dragen van schone sportschoenen en gepaste sportkleding is verplicht;  
•    Tijdens de training maak je gebruik van een handdoek en maak je het door jou gebruikte apparaat schoon voor je 
medesporters;  
•    Eigen etenswaren/supplementen uitgezonderd water zijn niet toegestaan in de club; 
•    Roken en het gebruik en/ of verspreiden van verboden middelen in de club zijn verboden; 
•    Dieren in de club zijn niet toegestaan met uitzondering van hulphonden;  

Wij respecteren de privacy en rust van anderen 
•    Het gebruik van gsm is toegestaan op de daarvoor voorziene plaatsen, het beletten van een toestel door gsm gebruik 
is verboden. Het maken van foto’s of filmopnames waarbij de privacy van medesporters wordt geschonden, is alleen 
toegestaan met akkoord door GM personeel en klanten.  
•    Vermijd harde geluiden tijdens het sporten, beperk het geluidsniveau van je muziek. 
•    Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd in de club; 
•    Ongewenste en/ of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd in de club; 
•    Houd apparaten beschikbaar voor anderen indien je deze niet actief gebruikt; 

Gym Mansion is niet aansprakelijk voor verlies of schade van je eigendommen, bij diefstal zal Gym Mansion ALTIJD 
aangifte doen bij de politie. 

We willen een veilige club voor iedereen 
•    Het is verplicht een geldig toegangsbewijs (PERSOONLIJKE BADGE) bij je te hebben als je de club betreedt – 
buiten de receptie uren;  

•  Het GM team zijn ter uwer beschikking tijdens het uitoefenen van uw trainingssessie in de zaal, bij het uitoefenen 
van een eigen trainingsschema en/of oefeningen neemt u kennis dat Gym Mansion niet verantwoordelijk kan zijn bij 
eventuele letsels en/of ongevallen (vb: onjuiste gewicht keuze, verkeerde houding en/of gebruik toestellen,…) Bij een 
verkeerd gebruik van de toestellen of niet verantwoord trainingsgedrag is het GM team bevoegd om, indien zij daar 
redelijke gronden voor heeft, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen van haar club zonder vergoeding 
van het nog lopend abonnement en badge, en verwijst hiervoor naar de geldende algemene voorwaarden. 
•    Respecteer je grenzen en zorg dat je weet wat je aankunt, eventueel met ons advies. Je bent zelf verantwoordelijk 
voor je eigen welzijn. 
•    Gebruik de apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden en leg na het sporten de gebruikte materialen 
TERUG op de daarvoor bestemde plaatsen; 

•    De minimumleeftijd voor inschrijving is 15 jaar; 

 
Voor akkoord, gelezen en goedgekeurd- Naam, voornaam, datum en handtekening 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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•    Persoonlijke bezittingen die niet nodig zijn om te sporten zoals jassen, tassen, helmen, etc zijn niet toegestaan in de 
sportruimten. Wij raden je aan geen waardevolle spullen mee te nemen en om voor het opbergen van jouw 
eigendommen gebruik te maken van de lockers. De lockers zijn gratis en worden dagelijks leeggemaakt. 
•    Verkoop- en/ of promotieactiviteiten of het geven van Personal Training zijn niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van Gym Mansion. 
•    Indien u bij Gym Mansion sport waar op bepaalde tijdstippen geen personeel aanwezig is, dien je jezelf te 
vergewissen van de veiligheidsprotocollen die gelden en bekend worden gemaakt in de club. 

Gym Mansion is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsels in 
en om Gym Mansion. Gym Mansion kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. 

Bevriezen van het abonnement  

U kan uw abonnement jaarlijks 20 dagen laten bevriezen tijdens uw verlofperiode. Bij ziekteperiode of 
arbeidsongeschiktheid van meer dan 7 dagen en op vertoon van een medisch attest kan u uw abonnement voor de hele 
periode laten bevriezen. 

Persoonlijke toegangsbadge 

De toegang van de club buiten de receptie uren is alleen toegelaten met een persoonlijke badge op eigen 
verantwoordelijkheid, deze kunt u verkrijgen op aanvraag met een maandelijks of jaarlijks vergoeding. Het is strikt 
verboden toegang te geven aan anderen personen met uw persoonlijke badge. 

Verzekering 

Gym Mansion is verzekerd met een burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Onafhankelijk van uw inschrijving, kan u 
mogelijk een bijkomende verzekering afsluiten, maar deze is niet verplicht. 

Cameratoezicht bij Gym Mansion  

Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s. Gym Mansion is transparant over het gebruik van camera’s, 
deze worden alleen gebruikt in de trainingsruimtes. Er worden geen camera’s gebruikt in de toiletten en de 
kleedkamers van de club.Gym Mansion is in order met de Camerawetgeving onder het certificaatnummer AJZ498 (Zie 
Certificaat ingang) 

GDPR – Persoonsgegevens 

Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Gym Mansion verwerkt 
jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en 
regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-GDPR). 

Voor akkoord, gelezen en goedgekeurd- Naam, voornaam, datum en handtekening 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 


