Verklaring aansprakelijkheid 24 uur concept
Per 1 januari 2015 kunt u bij Sportcentrum Atlas gebruik maken van het 24 uur concept. Dit houdt in
dat u naast de reguliere openingstijden ook op alle andere tijden kunt trainen: nacht, weekend,
vakantiedagen en feestdagen (fitness en cardio).
Buiten de regulieren openingstijden zijn niet beschikbaar:
- Lessen in zaal 1 en zaal 2
- Bar
- Sauna, zonnebank en de douche
binnen de kleedruimte
- Bankdrukken plat
Openingstijden
Altijd, behalve zaterdag op zondag van 00.00 - 05.00 uur
Veiligheid
- Buiten de reguliere openingstijden zijn geen medewerkers aanwezig. Dat houdt in dat u zelf
extra alert dient te zijn op uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. We adviseren u
om bij twijfel over uw gezondheid niet te trainen buiten de reguliere openingstijden.
Daarnaast adviseren we u om in gezelschap te trainen van een vriend/partner. Om een zo
veilige mogelijke omgeving te creëren, kunt u gebruik maken van een oproepinstallatie met
noodknop. U vindt deze onderaan de trap van de fitnessruimte en bovenaan de trap in de
nooddouches. U kunt er ook voor kiezen om een nood cord te dragen tijdens uw
sportactiviteit. Deze noodinstallatie is aangesloten op een meldkamer die u zo nodig te hulp
schiet.
- Op 12 punten in het centrum zijn bewakingscamera’s geplaatst die u filmen tijdens het
sporten.
- We adviseren u om buiten de reguliere openingstijden thuis te douchen. Zo nodig kunt u
gebruik maken van de nooddouche bovenaan de trap. U dient deze douche netjes achter te
laten. Deze nooddouches zijn binnen de reguliere openingstijden gesloten.
- Voor uw veiligheid adviseren wij u om niet langer dan 20 minuten gebruik te maken van de
kleedruimte. Blijft u langer dan 20 minuten, dan kan het gebeuren dat wij hierin een reden
zien om een noodoproep in gang zetten.
Regels 24 uur concept
1. Gebruikers van de 24-uurs-pas mogen uitsluitend individueel binnenkomen met deze pas.
Het is niet toegestaan uw pas door te geven aan kennissen, vrienden en familie. Ook is het
niet toegestaan iemand anders tegelijk met u binnenlaten. Iedere klant behoort zijn/haar
eigen pas gebruiken om binnen te komen. Ook als dit een bekende is van u.

2. Alle ruimtes die gemarkeerd zijn met “verboden toegang”, mogen alleen worden betreden
door medewerkers van Sportcentrum Atlas.
3. Bij verlies of diefstal van uw toegangsbewijs dient u dit op dezelfde dag te melden bij onze
receptie en het nieuwe toegangsbewijs te regelen.
4. Bij gebruik van de loopband zet u de clip van de noodstop aan uw kleding.
5. Bent u de sleutel kwijt van uw kluisje, dan dient u te wachten tot de reguliere openingstijden
om geholpen te worden door een van onze receptiemedewerkers. Dit betekent dat u niet
zelf probeert om uw eigen slotje open te breken.
6. De nooddouche niet langer dan 10 minuten gebruiken.
7. Het is niet toegestaan het pand onder invloed van drank, drugs of andere verdovende en/of
illegale middelen te betreden.
8. Het is niet toegestaan goederen of levensmiddelen zoals pizza aan het portcentrum te laten
bezorgen of binnen te nuttigen.
9. U komt uitsluitend om te sporten en niet om Sportcentrum Atlas te gebruiken als hang/ontmoetingsplek.
10. Om gebruik te maken van het 24 uur concept, dient u minimaal 15 jaar oud te zijn.
Houdt u zich niet aan de regels zoals hierboven beschreven, dan stelt de directie u aansprakelijk en
wordt u per direct geroyeerd uit het klantenbestand van Sportcentrum Atlas. Alle voortvloeiende
consequenties van het niet respecteren van de regels, brengt de directie direct bij u in rekening.
In de praktijk
- U komt binnen met uw speciale 24-uurs-pas bij de voordeur;
- Uw gezicht is goed zichtbaar: geen muts, pet of zonnebril op;
- U haalt de pas langs de kaartlezer;
- De deur gaat open;
- U kunt het pand betreden;
- Als de deur niet open gaat, of als u een introducee meeheeft, drukt u op de Intercom knop
en vertelt u wat er aan de hand is. U wordt de volgende dag teruggebeld door onze
receptionist;
- Bij de receptie haalt u nogmaals uw 24-uurs-pas langs de kaartlezer;
- De poort gaat open;
- U bevindt zich in het centrum en u kunt gebruikmaken van de kleedkamer (maximaal 20
minuten): dames bij de dames en heren bij de heren;
- Uw waardevolle spullen kunt u opbergen in een kluisje met uw eigen hangslot. Let op: uw
sleutel niet per ongeluk in uw kastje laten en deze goed opbergen!;
- U traint in fitness/cardio ruimte en de buikspierruimte, onder toezicht van de
camerabewaking. U houdt zich strikt aan de regels van Sportcentrum Atlas;
- Na de training gaat u naar de kleedruimte. Als het noodzakelijk is om te douchen, dan neemt
u uw kleding mee naar de nooddouche. U loopt van de kleedruimte naar de nooddouche,
met al uw kleding aan (1 persoon per douche!);
- U laat de douche netjes achter door deze af te spoelen en de trekker te gebruiken.

