ALGEMENE VOORWOORDEN BIJ HET NEMEN VAN EEN ABONNEMENT

1. Het abonnement geeft toegang tot de ligweide, de kleedcabines, douches en de fietsparking voor het
zomerseizoen van 15 mei tot 15 september. Het abonnement geeft tevens toegang tot de
afgebakende zwemzone bij aanwezigheid van een redder en bij groene vlag.
2. De toegang is geen absoluut recht. De toegang kan beperkt worden wegens grote drukte of om
gezondheidsredenen.
3. Het abonnement kan om geen enkele reden terugbetaald worden.
4. De houder van een abonnement houdt zich aan de richtlijnen van de redder en de toezichthouders.
5. De houder van een abonnement neemt een dag ticket aan de kassa bij de ingang of in het clubhuis.
Het dag ticket is persoonlijk en slechts 1 dag geldig en kan niet hergebruikt worden.
6. Honden zijn verboden op de ligweide. Op het terras van het clubhuis dienen zij aangelijnd te zijn.
7. Voertuigen dienen ordelijk geparkeerd te worden. De uitwegen dienen te allen tijde vrij te blijven.
8. Het achterlaten van afval op het domein en omliggende is ten strengste verboden. Hierop zal dan
ook streng worden opgetreden. Bij inbreuk zullen wij niet nalaten een PV te laten opstellen.
9. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen op het terrein en in de
afgebakende zwemzone noch voor schade of verlies van persoonlijke bezittingen.
10. Bij gebruik van de sanitaire voorzieningen en de kleedkamers wordt men verzocht deze steeds netjes
te houden.
11. Als houder van een abonnement verklaar je kennis te hebben genomen van het reglement van
interne orde: http://www.vosselareput.be/Reglement.pdf
12. Het is mogelijk dat er foto’s worden genomen. Deze kunnen gebruikt worden op onze
facebookpagina, de website of de nieuwbrieven ter promotie van onze activiteiten. Bij eventuele
vragen hieromtrent kan u mailen naar vriendenvosselareput@gmail.com
13. Uw gegevens worden enkel intern gebruikt voor toezicht controle en het verzenden van mails over
onze werking. Uw gegevens worden nooit medegedeeld aan derden.
14. Onze vzw is in orde met de privacy en GDPR regelgeving. Meer informatie vindt u hierover op onze
website.
15. Iedere abonnementhouder wordt geacht kennis genomen te hebben van dit reglement en het na te
leven. Bij inbreuk kan het bestuur sancties opleggen gaande van tijdelijke tot blijvende
toegangsweigering.

