
Het lidmaatschap kent rechten:

Sportcentum Iedema is goedgekeurd door het ministerie van VWS. Met het 
invullen van dit formulier wordt u lid van een professioneel sportcentrum dat 
u de beste garantie geeft voor een kwalitatief goede training. U bent verze-
kerd van goede begeleiding door ervaren sportdocenten en gespecialiseerde 
assistenten. Gemiste lessen, door vakantie en/of sluiting, feestdagen, ziekte of 
andere omstandigheden, kunnen in overleg worden ingehaald. Sportcentrum 
Iedema organiseert van tijd tot tijd sportieve evenementen waaraan u als lid 
kunt deelnemen. Sportcentrum Iedema zorgt voor het juiste onderhoud van 
accommodatie en apparatuur om de kans op ongevallen en schade tot een 
absoluut minimum te beperken.

Het lidmaatschap kent plichten:

De contributie wordt per machtiging voldaan.

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend plaatsvinden via e-mail of na 
persoonlijke melding hiervan aan Sportcentrum Iedema. Na de opzegging gaat 
een opzegtermijn van 1 – 3 maand(en) in werking. Wij bevestigen uw inschrij-
ving en er vindt geen restitutie van contributie plaats.

In de zomerperiode behoudt Sportcentrum Iedema zich het recht voor een 
aangepast rooster te hanteren van zeven weken. Tijdens de vakantieperiode 
van het basisonderwijs vinden er geen jeugdlessen plaats, wel worden er ver-
schillende activiteiten georganiseerd. Het gebruik van onze sportaccommodatie 
is geheel voor eigen risico. Alle kosten en schade ontstaan door een ongeval of 
letsel zijn geheel voor rekening van uzelf. Er is geen schadeverhaal op Sport-
centrum Iedema mogelijk. Sportcentrum Iedema is ook niet aansprakelijk voor 
schade en kosten ontstaan door eventuele diefstal of beschadiging van kleding 
en goederen. Met uw ondertekening verklaart u notie te hebben genomen van 
ons huishoudelijk reglement en deze heeft ontvangen. Heb respect voor uw 
medesporters en zorg dat u anderen niet tot overlast bent.

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden 
enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportcentrum Iedema 
gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan der-
den ter beschikking gesteld.

(*) voor een minderjarige is (mede) ondertekening van een ouder of verzorger 
vereist.


