
-1- 

 
 
 
 
 
 
Met deze richtlijnen en regels willen wij de werkwijze van 
onze Active Club toelichten. Mochten er na het lezen van 
dit huishoudelijk reglement nog vragen zijn, kunt u terecht 
bij de ledenservice. Tijdens uw verblijf in de Active Club 
dient u te allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers 
op te volgen. 

 
Entree / Receptie: 

Naast de receptie vindt u het tourniquet welke toegang geeft 
tot de Active Club. Ieder actief Clublid kan, middels zijn of haar 
persoonlijke sleutel, het rechter tourniquet openen. Bij de 
receptie kunt u reserveringen maken met betrekking tot de te 
reserveren faciliteiten en workouts. Leden die via de 
invalideningang (ook buggies) toegang willen, moeten zich bij 
de receptie melden en altijd hun sleutel gebruiken bij het 
tourniquet. 
 
Reserveren: 
- Reserveringen faciliteiten 

De volgende faciliteiten kunnen worden gereserveerd: 
de banen in de multihal, squashbanen A en B. Tevens kunnen 
alle georganiseerde workouts, welke u terug kunt vinden op 
onze lesroosters, binnen 6 dagen voor aanvang van de 
betreffende activiteit worden gereserveerd door onze clubleden 
van 16 jaar en ouder.  
 
- Reserveringen Kids Club 
Reserveringen voor de Kids Club worden gedaan bij de Kids 
Club zelf. Buiten de openingstijden van de Kids Club kunt u 
reserveren bij de sportreceptie. 
Voor de kinderen vanaf 3 maanden t/m 8 jaar van onze 
clubleden kan een plaats in onze Kids Club worden 
gereserveerd. Reserveren kan voor een periode van maximaal 
2,5 uur. De ouder(s) dienen gedurende de periode dat de 
kinderen in de Kids Club verblijven, in de Active Club aanwezig 
te zijn. De benodigdheden voor de kinderen dienen de ouders 
zelf mee te brengen. Het management behoudt zich het recht 
om van tijd tot tijd de regels aan te passen en indien er te 
weinig aanmeldingen zijn, de Kids Club vroegtijdig te sluiten. 
We verwijzen u graag naar ons KidsClub Reglement.  
 
Voor alle reserveringen geldt dat deze persoonlijk of 
telefonisch gemaakt kunnen worden bij de sportreceptie. Alle 
reserveringen kunnen maximaal 7 dagen op voorhand worden 
gemaakt. Mocht u onverhoopt geen deel kunnen nemen aan 
de door u gereserveerde les of geen gebruik kunnen maken 
van de door u gereserveerde faciliteit, verzoeken wij u 
dringend 24 uur van tevoren af te melden, zodat wij de leden 
op de wachtlijst kunnen bellen om deel te nemen aan de 
betreffende faciliteit. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kleding en schoeisel: 

Tijdens het sporten is het dragen van prettig zittende kleding 
belangrijk. Draag daarom kleding waar u zich prettig in voelt. 
Er zijn echter wel een paar richtlijnen. We verwachten van 
onze leden dat ze overal in de Club (met uitzondering van 
kleedkamers, zwembad en sauna) een T-shirt of poloshirt, 
short/sportbroek en sportschoenen dragen. Gebruik van de 
fitness op slippers of blote voeten is niet toegestaan.  
Op de squashbanen en in de multihal, mogen geen 
sportschoenen met zwarte zolen worden gedragen welke 
afgeven op de vloer. Er mag alleen op binnenschoeisel gesport 
worden. Laat altijd uw schoenen door het personeel 
controleren voor u gebruik maakt van deze ruimten. In het 
zwembad is het dragen van badkleding verplicht. Met 
uitzondering van woensdag- en vrijdagavond. De sauna is een 
kledingvrije zone.  
 
Gebruik faciliteiten: 

Het gebruik van al onze faciliteiten is altijd op eigen risico. Het 
management is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen 
en / of schade aan eigendommen. 
 
Roken: 

In onze club zijn alle ruimtes rookvrij.  
 
Uw eigendommen: 

Alle leden kunnen met de “persoonlijke Club” sleutel, gebruik 
maken van de lockers in de kleedruimten. Berg uw 
waardevolle spullen daarin op alvorens u gaat sporten om 
verlies/diefstal te voorkomen. De locker kan alleen gebruikt 
worden voor de tijd dat u aanwezig bent. U kunt uw spullen 
dus niet permanent opbergen. De onderhoudsdienst 
controleert regelmatig alle lockers. Het management is niet 
aansprakelijk voor verlies/ diefstal van uw eigendommen. Het 
is niet toegestaan om tassen mee te nemen in de 
trainingsruimten, zwembad en sauna. 
 
Fitness / Groepslessen / Spinning ruimten: 

Gebruik van de fitness ruimten en apparatuur is toegestaan 
tijdens de openingsuren van deze fitnessruimtes voor onze 
clubleden van 16 jaar en ouder. Alle nieuwe leden kunnen in 
aanmerking komen voor een introductietraining met één van 
onze instructeurs. Aan de hand van de introductietraining krijgt 
u een persoonlijk trainingsschema. De groepsles- en spinning 
ruimtes mogen alleen gebruikt worden tijdens de 
georganiseerde lessen.  
Leden met een 55+ lidmaatschap kunnen van de Club 
faciliteiten gebruik maken van 07.00 tot 17.00 van maandag 
t/m vrijdag en op zaterdag en zondag van 9:00 tot 17:00 uur.  
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Handdoek / Slippers / Hygiëne: 

Bij het trainen in de fitness (incl. medische-) ruimte, 
aerobicruimte en spinningruimte is het gebruik van een 
handdoek verplicht. In de fitnessruimte hangt een papierrol die 
u kunt gebruiken om na uw toestelgebruik de transpiratie af te 
vegen. Tevens is het gebruik van een handdoek in de 
saunacabines verplicht. Badslippers worden in de douche, 
zwembad en saunaruimten aangeraden. 
 
Juice Bar: 

Deze bar bevindt zich in de fitnessruimte. Het is niet 
toegestaan eigen eten/drinken mee de Club in te nemen. 
Koffie/thee/water zijn gratis te verkrijgen voor leden van De 
Brug Active. 
 
Health Spa: 

De bovenverdieping (entree bovenaan de trap) van de Health 
Spa bestaat uit een aparte receptie, ontvangstruimte, vijf 
behandelkamers, 2 zonnebanken en een relax ruimte. Alle 
behandelingen gaan op afspraak en toegang is alleen mogelijk 
op afspraak. Vanuit de bovenverdieping is een trap naar 
beneden naar het zwembadgedeelte.  
 
Zwembad /Sauna: 

In het zwembadgedeelte is het zwembad, zijn er twee 
whirlpools en een peuterbad. In het zwembadgedeelte is de 
ingang naar de sauna. De sauna zone is alleen toegankelijk 
zonder (bad)kleding. 
 
Het zwembad is toegankelijk voor alle Clubleden, hotelgasten 
en geregistreerde badenkaarthouders. De toegang is via de 
kleedruimten en dit gedeelte (benedenverdieping) is open 
gedurende de openingstijden van de Active Club. Kinderen t/m 
15 jaar hebben alleen toegang tot het zwembad onder 
begeleiding van een ouder. 
 
Carlton De Brug heeft een semi openbaar zwembad en heeft 
bassins met een diepte van minder dan 1.40 meter. Derhalve 
is toezicht op de bassins dan ook niet verplicht. Betreding van 
ons zwembad geschiedt dus geheel op eigen risico. 
 
Het gebruik van fototoestellen, mobieltjes en tablets is niet 
toegestaan in het zwembad en de sauna. 
 
In ons zwembad is gedurende de dag het toezicht daarom 
beperkt. Wel is ons zwembad uitgerust met camerafaciliteiten 
welke gedurende de openingstijden van het complex actief 
zijn. In onze zwembad en saunafaciliteiten is een noodtelefoon 
te vinden welke rechtstreeks in verbinding staat met onze 
receptie. In geval van nood of voor een dringende vraag kunt u 
onze receptionistes hiermee bereiken. 
 
Wij willen u vriendelijk verzoeken om de huisregels binnen het 
zwembadgedeelte in acht te nemen Deze worden door middel 
van signing onder andere gepubliceerd op de toegangsdeuren 
richting het zwembad en de sauna.  
 
Tennis en squashbanen: 

Clubleden kunnen kosteloos gebruik maken van de  
tennisbaan in de multihal en squashbanen A en B  
in de Active Club. De Clubleden kunnen de tennisbaan en 
squashbanen maximaal een uur reserveren en de reservering 
kan maximaal 7 dagen op voorhand worden gemaakt. Indien 
de tennisbaan in de multihal gereserveerd is, kunt u op basis 
van beschikbaarheid gebruik maken van een baan in het 
racketcenter. Indien u samen met een niet-lid van de Active 
Club gebruik maakt van tennis of squash- banen dient u altijd 
in het racketcenter te reserveren en wordt de helft 
van de baanhuur vooraf in rekening gebracht. 

De multihal wordt gebruikt voor badminton, tennis en basketbal 
etc. Deze faciliteiten kunnen gereserveerd worden bij de 
receptie. Alleen indien het management andere 
sportactiviteiten organiseert in deze hal zal de basisopstelling 
vervallen. De georganiseerde activiteiten zullen vooraf worden 
aangekondigd. Het management behoudt zich het recht voor 
om deze ruimte te gebruiken voor activiteiten anders dan voor 
onze clubleden bedoeld.   
 
Jeugd Clubleden: 

Tegen betaling van administratiekosten kunnen kinderen van 8 
t/m 15 jaar lid worden van onze Club, indien de ouders actief 
lid zijn van onze Club. Zij mogen deelnemen aan de Active 
Teens activiteiten. Op het moment van het verblijf van de 
Jeugd Clubleden dienen de ouders zelf aanwezig te zijn 
binnen onze Club. De Jeugd Clubleden mogen gebruik maken 
van de volgende faciliteiten en activiteiten; het zwembad ( t/m 
15 jaar onder begeleiding), de multihal (basisopstelling) 
badminton en basketbal, tennis- en squashbanen, de 
internetzuil in de Juice Bar. 
 
Introducés: 

Indien in bezit van een weekpas heeft deze persoon 
gedurende 1 week  dezelfde rechten en plichten als een actief 
Clublid (uitgezonderd Kids Club). Hij / zij kan dan ook gebruik 
maken van de faciliteiten voor de Clubleden en in die week 
georganiseerde activiteiten. Het gebruik en de aanwezigheid 
binnen de Active Club van niet-leden is geheel op eigen risico 
en men dient op de hoogte te zijn van de op dat moment 
geldende Algemene Voorwaarden en Huishoudelijk 
Reglement. Eenzelfde introducé mag maximaal 1 keer per jaar 
worden geïntroduceerd bij onze Club. 
 
Veiligheid: 

Onze Club is beveiligd met een brandmeld-installatie. Tevens 
zijn op alle locaties brandhaspels aanwezig in een witte kast 
en middels signing als zodanig aangegeven. Bij brand of 
andere calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van 
onze medewerkers op te volgen. 
Defecten aan apparatuur en onveilige situaties kunt u direct 
melden bij de instructeurs. 

Het management behoudt zich het recht, indien 
nodig, het reglement aan te passen. Hieronder 
staat de datum waarop dit document is 
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