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BERNASPORT 
Algemene voorwaarden, regels en afspraken 60 SPORTIEF 
 
Sommige voorwaarden zullen open deuren zijn, maar worden voor de goede orde toch even  
genoemd. 
 
Bij de 60 Sportief staat “samen plezier in bewegen” voorop.  
Om de lessen soepel te laten verlopen volgen hier een aantal regels.  
Deelname aan de 60 Sportief lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.  
Betaling 
De kosten per les bedragen € 4,50 . 
Betalingen lopen in periodes van september t/m januari en van februari t/m mei, en kunnen contant 
of via de bank over worden gemaakt. 
Inschrijving 
U dient zich in te schrijven voor deze les, waarbij u het inschrijfformulier naar waarheid invult. 
Kleding  
Draag kleding waarin u zich makkelijk kan bewegen. Zorg voor goede zaalsportschoenen, die geen 
zwarte zool mogen hebben. Als er een kleedkamer is, word hier omgekleed. Waardevolle spullen 
kunnen worden meegenomen naar de zaal en neergelegd worden op de daarvoor aangewezen plek. 
Foto’s 
Tijdens de les mogen er foto's gemaakt worden (let wel altijd op de veiligheid!), denk altijd om de 
privacy van andere sportleden. Staan er andere leden op de foto en wilt u de foto op Facebook 
(o.i.d.) plaatsen, vraag dan altijd toestemming aan de ander. Berna maakt ook foto`s, maar zorgt 
ervoor dat u onherkenbaar in beeld bent. Heeft u toch bezwaar, maak dit dan kenbaar aan Berna, 
dan houdt zij hier rekening mee. Foto`s kunnen worden geplaatst op Facebook, Twitter of Instagram 
Materiaal  
Voor aanvang van de les, zorgt Berna ervoor dat de benodigde materialen in de zaal aanwezig zijn. 
Het kan voorkomen dat de zaal nog niet klaar is als u binnenkomt. U dient altijd te wachten op een 
teken van Berna dat de zaal veilig is om de les te starten. Het materiaal wordt gebruikt zoals 
uitgelegd, uiteraard is er ruimte voor variatie in de oefeningen, maar de eindbeslissing ligt daarin 
altijd bij Berna.  
Na de les mag u, maar bent u niet verplicht te helpen met opruimen. De veiligheid hierbij staat altijd 
voorop. 
Ongevallen en aansprakelijkheid 
Berna  van Bernasport heeft een aansprakelijkheidsverzekering.  
60 Sportief met Berna van Bernasport is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel.  
Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de (huis)arts te overleggen of 60 
Sportief tot de mogelijkheden behoort.  
60 Sportief met Berna van Bernasport stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadiging 
van eigendommen. 60 Sportief met Berna  stelt de leden aansprakelijk voor eventuele schade, die 
door u zelf, wordt aangericht aan de ruimte van de zaal, die op dat moment gehuurd wordt door 
Berna van Bernasport.  
Mededelingen  
Mededelingen over wijzigingen of thema dagen staan dagelijks te lezen op Facebook, Instagram en 
Twitter. 
Oefenen Brandalarm 
Het kan zijn dat een school of sporthal waar Berna een zaal huurt tijdens de 60 Sportief een 
brandoefening heeft. Uiteraard werken wij hieraan mee en dienen wij de instructies van de BHV op 
te volgen. 
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Contactgegevens  
Berna kunt u op verschillende manieren bereiken:  
Mail: Bernasport@kabelfoon.net  
telefoon: 06-24464394 (bellen/sms-en en appen en/of de voicemail inspreken)  
facebook: bernasport   
website: www.bernasport.nl 


