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Algemene voorwaarden  
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) overeenkomsten waarbij The Colosseum 
Gym goederen of diensten onder welke benaming dan ook levert.  
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen 
van deze voorwaarden onverminderd van kracht.  
 
Artikel 1 Definities 
De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van The Colosseum Gym een Overeenkomst sluit 
betreffende sportactiviteiten. 
De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een 
Overeenkomst aangaat met betrekking tot sportactiviteiten. 
Sportactiviteit: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. 
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van The Colosseum Gym. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten 
betreffende sportactiviteiten, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten. 
 
Artikel 3 Het aanbod 
3.1. Het aanbod van de Ondernemer –zijnde de abonnementsvormen en trainingen-  wordt elektronisch 
uitgebracht en is van kracht gedurende de overeengekomen termijn.  
 
3.2. Het aanbod gaat vergezeld van een link naar deze algemene voorwaarden. 
 
Artikel 4 De Overeenkomst  
De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod bij een online inschrijving of mondelinge 
overeenkomst bij persoonlijke inschrijving aan de receptie van The Colosseum Gym. De Overeenkomst is strikt 
persoonlijk. 
 
Artikel 5 Bedenktijd 
Gedurende een bedenktijd van twee weken na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de 
mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen.  
 
Artikel 6 Duur en beëindiging 
6.1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:  

• een Overeenkomst van 1 maand 
• een Overeenkomst van langere duur. 

Tenzij dit anders is overeengekomen, dienen de overeenkomst te worden opgezegd met inachtneming 
van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 3 
van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen 
periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden 
opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 3 van dit artikel 

 
6.2. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien: 

• de Consument een ander woonadres krijgt en naar een adres buiten de gemeente Utrecht verhuisd, en 
het door de toegenomen reistijd voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke 
voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De bewijslast ligt hiervoor bij de Consument, 
een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente of een poststuk met de naam en het nieuwe adres van 
de Consument volstaat in deze.  

• het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om 
gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De bewijslast 
ligt hiervoor bij de Consument. De Ondernemer zal geen inzage vragen in het medisch dossier van de 
consument, een afspraakbevestiging van een medisch specialist (geen fysiotherapeut) volstaat in deze.  
Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand, een en 
ander conform lid 4 van dit artikel. 
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6.3. De Overeenkomst dient per email te worden opgezegd via admin@thecolosseumgym.com 
 
6.4. Bij een opzegging als bedoeld in lid 1 en lid 2 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken 
abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende 
aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld. 
 
6.5. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 4 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. 
Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de 
sportactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte of een vooraf doorgegeven vakantie van 
minimaal een maand, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over 
deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Bevriezen kan alleen vanaf en per volledige 
maand, indien tijdig gecommuniceerd met de ledenadministratie.  
 
6.6. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien: 

• de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke 
(huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt 
of; 

• de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de 
Ondernemer. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de 
door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade. 
 

6.7. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer 
mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat 
geval terugbetaald. 
 
6.8. Lidmaatschap kan niet worden stopgezet vanwege vakanties korter dan vier weken en gemiste lessen kunnen 
niet worden ingehaald. Uitzondering op de regel zijn lessen die gemist zijn vanwege kleine blessures of  
aanwijsbare examenperiodes en nachtdiensten. Echter alleen wanneer tijdig aangegeven en in overleg met de 
ledenadministratie. 
 
Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen 
7.1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen. 
 
7.2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 1 maand voorafgaand genoegzaam bekend 
gemaakt. 
 
7.3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 
weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald. 
 
7.4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het 
prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter 
zake van btw. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan 
bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3. 
 
 
Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer 
8.1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. 
 
8.2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud. 
 
8.3. De Ondernemer staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die 
redelijkerwijs mag worden verwacht. 
 
8.4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn 
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8.5. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing 
van eigendommen van Consumenten. 
 
Artikel 9 Verplichtingen van de Consument 
9.1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement. 
 
9.2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor The Colosseum Gym te melden aan de Ondernemer. 
 
9.3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te 
volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de 
Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan 
dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven. De fitnessruimte is 
tevens alleen toegankelijk voor Consumenten met een onbeperkt abonnement.  
 
9.4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder 
invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. 
 
9.5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde ruimtes. 
 
9.6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer 
tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer en DockDock mede te delen. 
 
Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen 
10.1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De 
Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 1 week van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.  
 
10.2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken 
na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een 
beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde 
abonnementsgeld terugbetaald. 
 
Artikel 11 Bewijs van deelname  
11.1. Na inschrijving ontvangt de Consument een entreepas. De entreepas is persoonsgebonden en verschaft 
toegang tot de gym en wordt  gebruikt voor registratie van het bezoek. 
 
11.2 Borg  
Voor het entreepasje zal bij inschrijving €5,- borg in rekening worden gebracht. Wanneer Consument het pasje bij 
uitschrijving in goede staat retourneert, zal Consument de borg terug ontvangen. 
 
11.3. Indien de entreepas verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een pas worden aangevraagd. Een 
Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten, zijnde €15,- in rekening te brengen. 
 
 
 
Artikel 12 Betaling 
12.1 Wij hebben de administratie en inning van de abonnementsgelden uitbesteed aan dockdock (CE PSD2 B.V.), 
Blaak 16, 3011 TA in Rotterdam, KvK nummer 70472823. Voor het betalen van je abonnement ontvangt u daarom 
geen communicatie van ons, maar van dockdock. 
  
12.2 Je gaat ermee akkoord dat wij aan dockdock jouw persoons en abonnementsgegevens geven zodat dockdock 
de door u verschuldigde abonnementstermijnen kan innen. Daarnaast gebruikt dockdock deze informatie voor een 
kredietwaardigheidscontrole en mag dockdock de dienstverlening aan ons weigeren indien zij verwachten 
moeilijkheden te krijgen met de inning. Ook kunnen deze gegevens door dockdock worden gebruikt voor 
kwaliteitsonderzoek en de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en andere onregelmatigheden. 
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12.3 De administratie van dockdock, al dan niet met inbegrip van onze administratie, 
wordt voor de vaststelling van uw betalingsverplichting vermoed juist te zijn. Niettemin heeft u het recht om in dit 
opzicht tegenbewijs te leveren. 
  
12.4 Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid van de 
overige bepalingen niet aan. 
 
12.5. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om 
rechtsmaatregelen te nemen. 
 
 
Artikel 13 Aansprakelijkheid 
13.1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en 
risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van 
eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of 
vermissing van eigendommen. 
 
13.2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de 
Ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de Ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de 
verzekeringsmaatschappij met een minimum van 1.000.000,- euro per geval.  
 
13.3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en 
risico van de Consument komt. 
 
Artikel 14 Klachten 
14.1. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk 
binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd - bij de Ondernemer in, tenzij dat 
redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien 
van eventuele bewijsmiddelen te zijn. 
 
14.32. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake 
verliest. 
 
14.3. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch 
uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere 
verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie 
van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 
14.4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de 
geschillenregeling. 
 
Artikel 15 Geschillencommissie 
15.1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op: 

• de totstandkoming van Overeenkomsten of, 
• de uitvoering van Overeenkomsten, zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig 

worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag 
(www.degeschillencommissie.nl). 

 
15.2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn 
klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend. 
 
15.3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te 
worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de 
Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van 
eventuele bewijsmiddelen. 
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15.4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze 
gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument 
vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te 
kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter 
aanhangig te maken. 
 
15.5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen 
inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij 
uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter. 
 
15.6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende 
reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van 
een geschil is een vergoeding verschuldigd. 
 
15.7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. 
Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de 
verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen 
indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
 
 
Artikel 16 Nakomingsgarantie 
16.1. The Colosseum Gym staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de partijen het 
bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze 
garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis 
waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies 
wordt dit bedrag door The Colosseum Gym aan de consument uitgekeerd onder de voorwaarde dat de consument 
tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend 
advies ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert aan The Colosseum Gym. Bij bedragen groter dan € 10.000,- 
per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft The 
Colosseum Gym een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze 
inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan The Colosseum Gym 
over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van The Colosseum Gym de betaling daarvan 
in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat The Colosseum 
Gym in naam van de consument en op kosten van The Colosseum Gym de (buitengerechtelijke) incassoprocedure 
zal voeren, een en ander ter keuze van The Colosseum Gym. 
 
16.2. The Colosseum Gym verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de 
Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting in het geschil een eindbeslissing 
is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is: aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend; de 
Ondernemer is failliet verklaard; de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor 
deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere 
datum, waarvan The Colosseum Gym aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. 
 
Artikel 17 Toepasselijk recht 
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van 
toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald. 
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Huishoudelijk Reglement 
1. Machtiging 
Het lidmaatschap is actief wanneer het geld is bijgeschreven op de rekening van The Colosseum Gym BV of in 
contanten/ pin is overhandigd.  
 
The Colosseum Gym heeft een samenwerkingsverband met dockdock. Dit bedrijf zal via email contact met je 
opnemen over het betalen van het lidmaatschapsgeld. Daarnaast hebben zij een handige app waarin je je 
betalingen kan beheren. 

Mocht je vragen hebben over de betaling kan je contact opnemen met de klantenservice van dockdock 
(www.dockdock.com). 

2. Persoonsgegevens 
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve en 
informatieve doeleinden van The Colosseum Gym BV gebruikt. Deze gegevens worden niet voor commerciële 
doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. 

 
3. Toegang  
3.1 Toegang tot de zaal is slechts toegestaan aan geregistreerde leden en proeflessen. Gasten, ouders en/of  
begeleiders zijn niet bevoegd om zich achter de poortjes te begeven en kunnen meekijken vanuit de lounge boven.  
3.2 Lees aub goed de instructies bij de toegangspoortjes. Mensen die er dwars door heen denken te kunnen lopen, 
zullen hier op worden aangesproken. 
3.2 Het fitness gedeelte is alleen toegankelijk voor mensen met een abonnement voor onbeperkt 
trainen. 
 
4. Kledingvoorschriften 
Iedereen is verplicht in de sportruimtes correcte sportkleding te dragen. 
Gebruik de lockers om je spullen op te bergen. Er mogen geen jassen tassen en dergelijke worden meegenomen 
naar de trainingsruimtes. 
 
Niet toegestaan: 

• Dames: Alléén sport BH/korte top 
• Heren: Bodybuilding stringers. Mouwloze shirts en “reguliere” tanktops zijn toegestaan zolang de 

lattisimus en borst bedekt is. 
• Algemeen: kleding met politieke uitingen 

  
5. Hygiëne  
Wij verwachten van jou als lid een goede persoonlijke hygiëne. Is dat niet het geval dan zijn we genoodzaakt je 
daarop aan te spreken. 
5.1 Het is verboden om de mat met schoenen aan te betreden 
5.2 Korte nagels en schone voeten tijdens de lessen 
5.3 Het fitness gedeelte is alleen te betreden met schoenen en droge kleding, 
5.4 Het gebruik van een handdoek op de apparatuur is verplicht.  
5.5 Afdrogen in het douchegedeelte alvorens de kleedkamer te betreden 
5.6 Gooi afval in de prullenbak 
 
6. Overlast 
6.1 Het is niet toegestaan om je entreepas te gebruiken voor de toegang van iemand anders.   
6.2 Het is verboden om op de muurtjes te zitten of er overheen te klimmen / springen. 
6.3 Ouders dienen zich niet met de les te bemoeien 
6.4 Schreeuwen tijdens de training of gewichten hard op de grond laten vallen wordt beschouwd als overlast, 
beschadigt onze materialen en stoort andere leden 
6.5 Kickbokshandschoenen, scheenbeschermers, stootkussens, gewichten en andere trainingsmaterialen dien je na 
gebruik steeds op te bergen op de daarvoor bestemde plaatsen. 
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6.5  Het is verboden om drugs en/of andere bij de wet verboden middelen te gebruiken 
en /of te verhandelen in of om de gym. 
 
Bij het niet naleven van bovenstaande regels wordt het lidmaatschap per direct opgezegd zonder enige vorm van 
restitutie van het lidmaatschapsgeld. Je dient je aan de aanwijzingen van de medewerkers van de gym te houden.  
 
7. Parkeren 
Parkeren dient op het eigen terrein te geschieden of de daartoe bestemde parkeerplekken in de buurt. Parkeren 
buiten de vakken is op eigen risico.  
 
8. Beeldopnamen 
Het is toegestaan om foto's en video-opnamen te maken voor persoonlijk gebruik. Dit echter uitsluitend met 
toestemming van derden. Zorg dus dat er geen andere mensen te zien zijn op de beelden, tenzij je hier expliciet en 
aantoonbaar toestemming voor hebt gekregen. De kleedkamers en toiletten zijn nadrukkelijk uitgesloten van deze 
regel.  
 
9. Minimale leeftijd 
Kinderen onder de 18 jaar hebben geen toegang tot het fitness gedeelte. Onder de leeftijd van 18 jaar mag de 
fitnessruimte alleen worden betreed onder begeleiding van een medewerker van The Colosseum Gym.  
 
10. Openingstijden 
U kunt alleen gebruik maken van alle faciliteiten binnen de door The Colosseum Gym gestelde openingstijden. The 
Colosseum Gym is ten allen tijden gerechtigd de openingstijden, lesroosters en huisregels te wijzigen.  
 
11. Trainingsbegeleiding 
Samen trainen is natuurlijk prima, maar het is leden niet toegestaan training(sbegeleiding) te geven aan andere 
leden in welke vorm dan ook. Het geven van training(sbegeleiding) is strikt voorbehouden aan de trainers van The 
Colosseum Gym en de door The Colosseum Gym geaccrediteerde Personal Trainers. 
 
12. Commerciële activiteiten door leden 
Het is leden niet toegestaan om in The Colosseum Gym commerciële activiteiten te ontplooien in welke vorm dan 
ook.  
 
13. Gedrag van leden 
Indien een lid zich zodanig gedraagt dat van de directie van The Colosseum Gym redelijkerwijs niet gevergd kan 
worden dat zij het lidmaatschap continueert, behoud de directie zich het recht voor om het lidmaatschap van dit 
lid met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
 
14. Overtreding 
The Colosseum Gym behoudt zich te allen tijden het recht voor om een ieder die de regels niet (volledig) naleeft, 
afhankelijk van de soort overtreding, voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot The Colosseum Gym te 
ontzeggen zonder enige vorm van restitutie van reeds betaalde gelden. 
 
15.Overige bepalingen 
In alle gevallen en/of situaties waarin het Huishoudelijk Reglement van The Colosseum Gym niet voorziet is de 
beslissing van de directie bindend. 
 
16. Overeenkomst  
Je verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de inhoud van het Huishoudelijk Reglement 
van The Colosseum te kennen en deze na te zullen leven.  
 
17. Losse les  
Ben je nog geen lid, maar wil je wel een keer mee trainen, dan kun je een losse les volgen.  
Een losse les kost € 10,- en kun je via de receptie voldoen.  
 
18. Drank, etenswaren en roken  
Het is niet toegestaan consumpties van buiten de gym mee te nemen met uitzondering van een bidon. 
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• Alleen drinkflessen/ bidons met een afsluitbare dop zijn toegestaan. 
• Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan. 
• Het nuttigen van etenswaren is in geen enkele sportruimte toegestaan. Boven in de lounge kan gegeten 

worden. 


