
Algemeen reglement 

• HVB is geopend op aangekondigde tijden. Gedurende feestdagen en vakanties zijn de 
openingsuren beperkter. 

• Deelname aan onderdelen van het programma van HVB is alleen mogelijk met 
een abonnement. De minimumleeftijd voor deelname aan onderdelen van het 
programma is in principe 16 jaar. Bij jongere deelnemers kan in overleg met een 
trainer van HVB bekeken worden of er geen bezwaar is tegen deelname. 

• Je kunt lid worden door het inschrijfformulier in te vullen alsmede de automatische 
machtiging voor de inning van contributie. 

• Abonnementen gelden voor de gehele periode, kunnen niet tussentijds opgezegd 
worden en dienen vooraf betaald te worden. Betaling geschiedt door middel van 
(doorlopende) automatische incasso. Opzeggen van het lidmaatschap dient tenminste 1 
maand voorafgaand aan de verloopdatum van de lidmaatschapsperiode te geschieden. 
Er vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats bij te laat opzeggen. 

• Abonnementen zijn strikt persoonlijk. HVB houdt zich het recht voor om in geval van 
misbruik een abonnement op te heffen. Ook in geval van onbehoorlijk gedrag kan 
HVB een abonnement stopzetten. 

• Elk jaar worden op 1 januari de prijzen geïndexeerd. 
• Communicatie binnen HVB geschiedt bij voorkeur via e-mail, alleen in uitzonderlijke 

gevallen kan hier vanaf geweken worden. 
• In geval van (e-mail)adreswijzigingen is het verzoek dat leden dit zo snel mogelijk 

doorgeven aan de ledenadministratie. 
• Voor alle trainingen geldt een minimum deelnemersaantal. HVB behoudt zich het 

recht voor om bij een te gering deelnemersaantal (10 deelnemers) de training te 
annuleren en zo mogelijk een alternatief aan te bieden. 

• HVB streeft ernaar om bij afwezigheid van trainers voor vervanging te zorgen. 
Trainingen gaan te allen tijde door. Bij onweer of gevaarlijk weer word je telefonisch 
of per e-mail benaderd dat de training niet doorgaat. In geval van verhindering is het 
verzoek dat leden zich afmelden bij hun trainer. 

• HVB is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, 
opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en eventueel daaruit 
voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van of 
anderszins. Het is zinvol om na te gaan of je verzekerd bent voor risico’s verbonden 
aan sportbeoefening. HVB kan personen voor aangerichte schade of vernielingen 
aansprakelijk stellen. 

• Na de trainingen is er in het clubgebouw de gelegenheid om gezamenlijk een kopje 
koffie, thee, chocolademelk of water te drinken en een plakje ontbijtkoek te eten. Deze 
consumpties zijn bij de contributie inbegrepen. 

• Voor vragen over gevonden voorwerpen kun je je wenden tot een trainer. 
• In en om het gehele clubgebouw geldt een rookverbod. 
• Parkeren dient te geschieden op de officiële parkeerplaatsen. Voor de fietsen is er een 

fietsenstalling. 
• Elk lid dient zich te houden aan de huisregels, deze zijn onderdeel van het 

huurcontract afgesloten met TVE. 

 


