
 

Bij ondertekening van dit document aanvaardt u de algemene voorwaarden & huisregels van  
Hotel  De Ruwenberg 

Inschrijfformulier Business Sportsclub Seven 

 

Bedrijfsnaam:  _________________________________________________ 

Contactpersoon: _________________________________________________ 

Adres:   _________________________________________________ 

Postcode & Plaats _________________________________________________ 

Telefoon:  _________________________________________________ 

E-mail:   _________________________________________________ 

Geboortedatum: _________________________________________________ 

Man/ Vrouw:  _________________________________________________ 

 

Ingangsdatum lidmaatschap:  ____________________________________  

 

Lidmaatschap 

 

○  Basis bedrijfslidmaatschap à € 597,50 op basis van één persoon, 1 jaar 

 

○ Basis bedrijfslidmaatschap à € 1095,- op basis van twee personen, 1 jaar 

 

○  Basis bedrijfslidmaatschap à € 325,- op basis van één persoon, half jaar 

 

○  Basis bedrijfslidmaatschap à € 547,50 op basis van twee personen, half jaar 

 

 - Gebruik van alle sportfaciliteiten op basis van beschikbaarheid 

 - 7 dagen per week tussen 06.00 en 23.00 uur 

 - Toegang vanaf 15 jaar 

 

Betaalwijze 

Na inschrijving zult u op korte termijn een factuur ontvangen voor voldoening van de kosten voor het 

lidmaatschap of u kunt betalen bij de receptie. 

 

 

Datum       Handtekening 

 

___________________     ___________________  

 

 

 

    

  



 

Bij ondertekening van dit document aanvaardt u de algemene voorwaarden & huisregels van  
Hotel  De Ruwenberg 

Algemene Voorwaarden Sportsclub Seven 

 
- Het is leden bekend met het feit dat hij/zij het lidmaatschap aangaat voor de afgesproken 

contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘ingangsdatum lidmaatschap’. 

- Het bedrijfslidmaatschap is ‘bedrijfsgebonden’ en kan alleen na toestemming van De Ruwenberg 

worden overgedragen. 

- Alle prijzen zijn inclusief BTW. 

- Het is leden bekend dat hij/zij ontvangt, na ondertekening van de overeenkomst, een 

lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van De Ruwenberg en is bedrijfsgebonden. 

- Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club met een geldige lidmaatschapspas. De 

Ruwenberg behoudt zich het recht tot het steekproefsgewijs houden van een controle. 

- De Ruwenberg is bevoegd om bij misbruik van deze pas leden de toegang te ontzeggen. 

- Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan De Ruwenberg te worden gemeld. 

Hiervoor kunnen kosten voor een nieuwe pas in rekening worden gebracht. 

- Op een lidmaatschap geldt een initiële looptijd van 12 maanden. Tegen het einde van de looptijd 

van het lidmaatschap zal elke deelnemer worden benaderd voor eventuele verlenging van het 

lidmaatschap. 

- Het tussentijds beëindigen van de overeenkomst of het opschorten ervan is uitsluitend mogelijk na 

overleg met de directie van De Ruwenberg. 

- De Ruwenberg mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of 

mededeling als niet (tijdig) aan betalingsverplichtingen is voldaan door een lid. 

- De sport- en ontspanningsfaciliteiten zijn 7 dagen per week beschikbaar tussen 06.00 en 23.00 uur. 

Indien u afwijkende openingstijden wenst, graag contact opnemen met de receptie op 

telefoonnummer 073 558 8888. 

- De Ruwenberg is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van 

welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid 

zijdens De Ruwenberg of haar leidinggevende.  

- Ieder lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en persoonlijke bezittingen. U wordt 

geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen 

verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het 

grondgebied van de club.  

- Overeenkomsten tussen het lid en De Ruwenberg kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en 

kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.  

 

Huisregels 

 

Om het verblijf van u en uw medegasten bij Sportsclub7 zo plezierig mogelijk te maken verzoeken wij 

u vriendelijk het volgende in acht te nemen: 

- Bij gebruik van het zwembad/sauna is het dragen van zwemkleding verplicht. 

- Neem na elke wisseling van sauna, bad of cabine een douche. Gebruik een handdoek om 

huidcontact met zit-en liggelegenheden te voorkomen. Ook voor uw voeten. 

- Na gebruik van sanitaire voorzieningen graag wassen met warm water en zeep a.u.b. 

- Uit hygiënisch oogpunt zijn handdoeken niet toegestaan in de lounge en het restaurant. 

- Het dragen van slippers is in de saunacabines niet toegestaan. 

- Om de privacy van al onze gasten te waarborgen is het maken van foto’s en/of film niet toegestaan. 

Stilte wordt in de faciliteiten zeer gewaardeerd. 

- Roken is in het gebouw niet toegestaan. 


