
 

 

 

 

 

Huisregels Erasmus Sport – versie januari 2023 

Welkom in Sports Building 

Wij willen graag dat je bij ons prettig en veilig sport. Dat lukt alleen als iedereen zich aan 

onze huisregels houdt:  

 Toegang tot Sports Building krijg je alleen met een geldig lidmaatschap1. 

 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Bij misbruik blokkeert een medewerker van 

Erasmus Sport het lidmaatschap voor minimaal drie weken. 

 Als je je sportpas en/of QR-code bent vergeten, meld je dat bij de service desk in Sports 

Building. Is het de eerste keer in één jaar, dan mag je na een geldigheidscontrole naar 

binnen. Bij een volgende keer koop je een dagpas om te kunnen sporten. 

 Bij het verliezen of kwijtraken van je sportpas kan je bij de service desk in Sports 

Building voor Є7,50 een nieuw exemplaar kopen.  

 Je respecteert dat er in Sports Building mensen sporten met diverse religieuze of 

culturele achtergronden. 

 Je hebt, en toont respect voor iedereen in Sports Building. Bij ongepast gedrag of bij 

(on)gewenste intimiteiten kan Erasmus Sport het lidmaatschap opzeggen, tijdelijk of 

permanent. Als Erasmus Sport het lidmaatschap opzegt wordt er geen restitutie 

verleend. 

 Het maken van foto’s of ander beeldmateriaal van andere sporters of bezoekers is te 

allen tijde verboden. 

 Je draagt zaalschoeisel en sportkleding en gebruikt een handdoek in de fitnessruimte 

tijdens het sporten. 

 Erasmus Sport is niet aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel. 

 Als gast houd je Sports Building schoon en heel. 

 Je gaat zorgvuldig en verantwoordelijk om met het materiaal van Erasmus Sport. Bij 

schade door nalatigheid of oneigenlijk gebruik zal Erasmus Sport de kosten op jou 

verhalen. 

 Erasmus Sport doet bij diefstal en vernieling aangifte bij de politie. 

 Erasmus Sport is niet aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere 

persoonlijke spullen2.  

 Roken en/of e-smoking in of rondom Sports Building is verboden. 

 Bij calamiteiten blijf je kalm, waarschuw je medewerkers van Erasmus Sport 

(telefoonnummer van de service desk: 010 – 408 18 75) en volg je hun aanwijzingen 

op. 

 
1 Dit geldt niet voor externe huurders, tegenstanders voor competitiewedstrijden van onze studentensportverenigingen en 

toeschouwers. 
2 Ons advies: laat kostbare spullen thuis en maak gebruik van de kluisjes. Laat geen spullen achter in de kluisjes, ze vallen 

automatisch elke nacht uit het slot. Het gebruik van de kluisjes is op eigen risico, Erasmus Sport aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor ontvreemding van spullen uit de kluisjes. 
 

 

 
 


