
VZW Stuipkruid – De Polecats Fabriek 
 

1.    Algemene voorwaarden 
 
Bij inschrijving van het lidmaatschap verbind men zich de algemene voorwaarden en de 
huisregels te aanvaarden. 
 
In het lidgeld zit de verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke 
aansprakelijkheid inbegrepen. 
Deze vervangt echter niet de verplichte ziekteverzekering in belgie. 
 
Het lidgeld dient jaarlijks betaald te worden en is in geen geval terugbetaalbaar. 
 
Lidmaatschap, lesgeld en beurtenkaarten zijn strikt  persoonlijk en niet overdraagbaar naar 
andere personen. 
 
Voor aanvang van de les of deelname aan de open ruimte dient het lidgeld en  eventuele 
lesgeld  betaald te zijn. 
 
 
Bij ziekte of overmacht dient  ten minste 24u op voorhand te worden verwittigd, bij laattijdig 
of niet verwittigen kan men deze les niet inhalen. 
 
De studio kan bij gegronde redenen lessen of activiteiten annuleren. 
Hierbij worden de leden op de hoogte gebracht en een inhaalmoment voorzien. 
 
Bij wangedrag kan de toegang tot de studio op eender welk moment ontzegd worden. 
  
Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen. 
 
De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden gewijzigd of aangepast worden. 
Hierbij worden de leden verwittigd. 
 
 

2.    Huisregels  
 
Wij hechten veel belang om een veilige plek te creëren waar er op een respectvolle manier 
met elkaar word omgegaan. 
 
 
Parkeren is niet toegestaan op de site van de meubelfabriek. 
 
Gelieve op tijd te komen zodat er voldoende tijd is om om te kleden. 
 
Op de matten zijn schoenen of eten niet toegelaten. 
 
Gebruik je gsm enkel tijdens de lessen om beeldmateriaal te maken dit uit respect voor de 
lesgevers en andere leden. 
 



Foto's en video's maken tijdens de lessen is toegestaan houd hierbij wel rekening met de 
privacy van anderen. 
Indien er andere leden inbeeld komen dient hiervoor hun toestemming gegeven te worden. 
 
Persoonlijke hygiëne vinden wij belangrijk zodat het voor iedereen aangenaam blijft om 
samen te trainen. 
  
Minderjarigen kunnen enkel lid worden met toestemming van hun voogd. 
 
Onze lessen zijn toegankelijk voor iedereen, sportief of niet alle leeftijden, genders en maten 
zijn welkom. 
 
Gebruik uw gezond verstand heeft u ergens last van bespreek dit dan met de lesgevers of uw 
huisarts om eventuele blessure te vermijden. 
 
 
	  


