
 
 
 
 
 
 

 
Fitness  
 
Voor wie? 
Voor iedereen vanaf 14 jaar. 
 
Kosten  
26 Euro per maand. 
 
Tijden 
De openingstijden van de krachtruimte zijn: 
 
Maandag:   09.00 - 12.00 uur   17.00 - 21.00 uur 
Dinsdag:      17.00 - 21.00 uur 
Woensdag: 09.00 – 12.00 uur 17.00 – 21.00 uur 
Donderdag:      17.00 - 21.00 uur 
Vrijdag:   09.00 – 12.00 uur 17.00 - 21.00 uur 
Zaterdag:  Gesloten 
Zondag:   10.00 - 14.00 uur 
 
NB: tijdens schoolvakanties en feestdagen kunnen andere openingstijden gelden. 
De tijden worden voor aanvang van de betreffende vakantie gecommuniceerd via de 
website.  
 
Aanmelden: 
Vraag naar een inschrijfformulier op de locatie of mail naar 
tkdoudeluttikhuis@hotmail.com 
 
Meld je nu aan en je kunt direct beginnen! 
 
 
   
 



 
 
 
 
 

 
Huishoudelijk Reglement “Lidmaatschap Fitness” 

 
 

1. Leden dienen zorgvuldig om te gaan met de ruimte en materialen in zowel de 
krachtruimte als elders in het gebouw. Gebruikte materialen dienen weer 
netjes opgeruimd te worden en apparaten moeten schoon achtergelaten 
worden.  

 
2. De leden dienen schone kleding en binnen-schoeisel te dragen. Het gebruik 

van een handdoek is verplicht. Na gebruik dient men het zit- en leungedeelte 
van het apparaat schoon te vegen.  

 
3. Het vriendelijke verzoek om zo min mogelijk spullen in de kleedkamer achter 

te laten. Middels kluisjes is het mogelijk om dit op te bergen, vergrendeling 
kan door middel van een eigen hangslotje. Na afloop van de training dient 
men het kluisje weer vrij te maken voor de volgende gebruiker.  
 

4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 3 maanden. Hierna 
wordt het lidmaatschap automatisch verlengd tot wederopzegging. De 
opzegtermijn van het lidmaatschap is 1 maand. Dit geldt ook voor de 3 
maanden start lidmaatschap. 
 

5. Bij inschrijving wordt het volledig ingevulde lidmaatschapsformulier incl. 
incassomachtiging bij de leiding ingeleverd. Het lid machtigt Taekwondo Oude 
Luttikhuis voor afschrijving van de maandelijkse termijnen ingaand in de 
maand van inschrijving. 

 
6. Taekwondo Oude Luttikhuis berekent voor het ‘lidmaatschap fitness’ 

jaarcontributies welke aan het begin van de maand voor de lopende maand 
(1/12 jaarcontributie) voldaan moeten worden. De contributie wordt per 
automatische incasso geïnd.  

 
Leden vanaf 14 jaar: per maand € 26,00  Jaarcontributie € 312 
 

7. Taekwondo Oude Luttikhuis biedt diverse combinatie pakketten aan waardoor 
er voor een gereduceerd tarief meerdere sporten beoefend kunnen worden. 
Bij opzegging van 1 van die sporten wordt de contributie voor de sport waarbij 
men actief blijft aangepast aan de op dat moment geldende tarieven. De 
leiding beslist hierover in alle gevallen.  
 
 



8. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden en gaat, met in 
achtneming van de opzegtermijn, in per eerste van de nieuwe maand. Bij 
minderjarigen dient opzegging schriftelijk te geschieden door één der ouders 
of wettelijke vertegenwoordiger. (bijv. men zegt op 12 Mei op, de laatste 
maand van afschrijving is dan Juni). 

 
9. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen gelden aangepaste openingstijden. 

Wijzigingen m.b.t. de openingstijden tijdens deze perioden worden tijdig 
bekend gemaakt op de website en het mededelingenbord in de kantine. 
Tijdens de grote vakantie bestaat er de mogelijkheid dat de fitnessruimte voor 
een periode van maximaal 3 weken gesloten is. Indien dit het geval is zal dit 
van te voren worden gecommuniceerd.  

 
10. Taekwondo Oude Luttikhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor       

  schades, ongevallen, zoekgeraakte of gestolen spullen, ontstaan tijdens het 
 verblijf bij Taekwondo Oude Luttikhuis  

 
11. Leden dienen zich netjes en respectvol te gedragen. Bij wangedrag  
      worden de betrokken geschorst; ze verliezen hun rechten, doch behouden 

  hun verplichtingen.  
 

12. Daar waar dit huishoudelijk reglement/ algemene voorwaarden niet voorziet, 
  bepaalt de leiding de regels.  

 
     13. Het ondertekende inschrijfformulier wordt binnen 1 week bij de leiding  
           ingeleverd. De contributie wordt per automatische incasso voldaan. 
 

  Bij betalingsachterstand/ herinnering wordt € 5,00 aan administratieve kosten  
       in rekening gebracht.  
 
14.Taekwondo Oude Luttikhuis gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens  

 volgens de wet AVG. De privacy verklaring is te vinden op 
 www.tkdoudeluttikhuis.com 
 

 
 
 


