
Huisregels en voorwaarden 

 

Om jouw bezoek aan Kickboksen Peye voor iedereen plezierig te maken en te houden, 
hanteert Kickboksen Peye een aantal huisregels: 

• In en om de ring draag je geen sportschoenen. Tijdens circuittraining mag je 
binnensportschoenen dragen op de mat. In de fitnessruimte is het toegestaan om schone 
binnensportschoenen te dragen, dit geldt ook voor de circuittrainingen. Je draagt schone, 
correcte en veilige sportkleding.   

• Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht.  
• Losse onderdelen (gewichten, dumbels enzovoort) leg je na gebruik terug op hun plaats.  
• Tassen, jassen of andere kledingstukken laat je achter in de daarvoor bestemde ruimtes. 
• Gelieve af te drogen in het natte gedeelte van de kleedkamer.  
• Deelname aan trainingen is op eigen risico, op eigen gelegenheid zonder begeleiding. 

Kickboksen Peye is niet aansprakelijk voor ongevallen in en rondom de sportschool. 
• Kickboksen Peye is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal in en om de sportschool.  
• Het gebruik of de handel van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet 

toegestaan. Bij enige verdenking op het gebruik van illegale spierversterkende en/of 
stimulerende middelen wordt de toegang direct ontzegd, zonder terugbetaling van het 
lidmaatschapsgeld.    

• Roken en het gebruik van alcohol/drugs zijn niet toegestaan.   
• Voor alle lessen geldt een gratis proefles, zodat je kunt ontdekken welke les het beste bij 

je past. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op bij interesse in een proefles.  
• Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de lidmaatschapspas tot gevolg 

hebben, zonder terugbetaling van lidmaatschapsgeld. 
 

Lidmaatschap 
 

• Het lidmaatschap is maandelijks opzegbaar. Je kunt je lidmaatschap beëindigen 
door minimaal één maand voor het einde van een kalendermaand een opzegformulier in 
te vullen en persoonlijk in te leveren, dit kan bij onze balie. Een afmelding via telefoon of 
e-mail wordt helaas niet geaccepteerd.  

• Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar. 
• Een strippenkaart (ook wel stempelkaart) is één jaar geldig en mag voor iedere 

willekeurige les worden gebruikt. We vragen je wel om je vooraf aan te melden voor een 
les. Dit geldt ook voor leden met een ander soort lidmaatschap.   

• Kickboksen Peye is vrij om de contributie tussentijds aan te passen (zowel verlagen als 

verhogen).  
• LET OP: bij niet tijdig ontvangst van abonnementskosten (bijvoorbeeld vanwege 

onvoldoende saldo, stornering of welke reden dan ook) wordt er na 14 dagen een eerste 
herinnering door ons verstuurd, 8 dagen erna volgt een tweede herinnering. Hierna krijgt 
het lid 5 dagen de tijd het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na 5 dagen nog 
niet betaald heeft volgt er een aanmaning. Na 5 dagen wordt de vordering ter incasso uit 
handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. 
Bij het afsluiten van een abonnement (oftewel een contract) is het niet toegestaan om 
zonder overleg een bedrag terug te vorderen.  
 
Algemeen 

 
De personeelsleden van Kickboksen Peye proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Heb je een opmerking of een klacht? Maak dat dan gerust aan ons bekend zodat wij het 
probleem misschien kunnen oplossen, dit mag mondeling maar ook schriftelijk. Lees ook 
onze privacyverklaring voor meer informatie over ons beleid.  
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