
 

 

Algemene voorwaarden Studentensportcentrum Eindhoven (SSC)  

 

1. Sportabonnement  

 

 Een geldig sportabonnement is verplicht om deel te kunnen nemen aan het 

sportprogramma en alle interne en externe faciliteiten (soms met bijbetaling) van 

het SSC. Iedere deelnemer verklaart zich door betaling van zijn/haar 

sportabonnement akkoord met dit reglement.  

 De minimumleeftijd voor het kopen van een sportabonnement is 16 jaar.  

 Het sportabonnement wordt bij binnenkomst gecontroleerd door het scannen van 

de sportkaart bij de scanpaal.  

 Controle van het sportabonnement van de sportkaarthouders is op verzoek van een 

SSC-medewerker (of een daartoe bevoegde persoon) verplicht gedurende 

sportactiviteiten door middel van een 'scan' (zowel bij interne als externe locaties). 

Indien de sportkaarthouder op dat moment geen geldig abonnement heeft, 

betekent dit voor de betreffende sportkaarthouder directe beëindiging van de 

sportactiviteiten.  

 Bovenstaande geldt ook voor deelname aan programmaonderdelen van het SSC in 

externe accommodaties, voor deelname aan competities, voor vrije sport en voor 

lidmaatschap van de studentensportverenigingen.  

 Het aankoopbedrag van het sportabonnement moet vooraf in één keer volledig 

worden betaald, betaling in termijnen is derhalve niet mogelijk.  

 Het sportabonnement kan niet tussentijds tijdelijk worden stopgezet en alleen in 

uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van de directeur van het SSC, worden 

omgezet naar een ander type sportabonnement.  

 Het sportabonnement is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een 

andere persoon.  

 Binnen tien dagen na aankoop van het sportabonnement heeft de koper recht op 

teruggave van het volledige aankoopbedrag (zonder opgaaf van reden), op 

voorwaarde dat er geen gebruik is gemaakt van het sportabonnement. Er kunnen 

zich echter uitzonderingsgevallen voordoen waarbij een gedeeltelijke teruggaaf 

eventueel in alle redelijkheid toch mogelijk is. Dit ter beoordeling door de SSC-

directie nadat een duidelijke reden door de sportkaarthouder is aangegeven. 

 



 

 Bij fraude of oneigenlijk gebruik wordt het sportabonnement direct gedeactiveerd 

en de sportkaarthouder uitgenodigd voor een gesprek met de SSC-directeur. Hij/zij 

bepaalt wanneer het abonnement weer geactiveerd wordt. Bij herhaling van fraude 

of oneigenlijk gebruik wordt het abonnement stopgezet en wordt de toegang tot de 

sportaccommodaties ontzegd.  

 Het SSC kan bij fraude of oneigenlijk gebruik aangifte doen bij de politie.  

 

2. Accommodatie 

  

 Sportkaarthouders dienen onze huisregels te kennen en deze op te volgen. Onze 

huisregels, ook voor de fitness,  kunnen hier gevonden worden: SSC Huisregels. 

 Binnen de accommodaties van het SSC dienen de normaal geldende geschreven en 

ongeschreven gedragsregels en fatsoensnormen in acht te worden genomen. Een en 

ander ter beoordeling van de daartoe bevoegde SSC-medewerkers. Indien geldende 

gedragsregels worden overtreden, kan eventueel de toegang tot de accommodaties 

worden ontzegd en/of het sportabonnement worden stopgezet.  

 

3. Aansprakelijkheid 

  

 Het SSC acht zich nimmer  aansprakelijk voor enige schade of letsel, door welk 

toeval of ongeval dan ook, toegebracht aan personen, betrokken bij activiteiten in 

de zalen, noch voor de vermissing, beschadiging of diefstal van voorwerpen, die aan 

de sportkaarthouder toebehoren en in de sportruimten zijn opgeborgen. Het 

afsluiten van een WA- en ongevallenverzekering door de sportkaarthouder wordt 

dan ook dringend geadviseerd.  

 Het SSC adviseert de sportkaarthouder gebruik te maken van de in de 

accommodatie aanwezige kluisjes.  

 Iedereen die gebruik maakt van het SSC en de externe locaties, doet dat op eigen 

risico.  

 Het SSC heeft een protocol gevonden voorwerpen.  

 De sporter wordt dringend aangeraden na te gaan of men verzekerd is voor de 

risico’s, verbonden aan sportbeoefening. Deelnemers aan het sportprogramma 

moeten hiervoor zelf zorg dragen.  

https://www.tue.nl/universiteit/studentensportcentrum-eindhoven/huisregels/


 

 Indien schade/vernielingen aan gebouwen en/of sportmaterialen worden 

aangericht, wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld voor deze 

schade/vernielingen. Bij diefstal wordt te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.  

 

4. Privacy  

 

 TU Eindhoven en het SSC behandelt alle persoonsgegevens zoals is bepaald in de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 Persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming gedeeld worden met derden.  

 Contactgegevens worden enkel gebruikt door het SSC. Contactgegevens kunnen 

gebruikt worden voor het informeren van sportkaarthouders over bijvoorbeeld 

nieuws, acties en om te controleren of leden van een studentensportvereniging een 

geldig abonnement hebben.  

 Het persoonlijk profiel, inclusief opgeslagen gegevens zoals bezoeken en 

reserveringen, is enkel toegankelijk voor enkele medewerkers van het SSC die deze 

informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Deze gegevens 

worden uitsluitend gebruikt voor verbetering van de dienstverlening en worden niet 

gedeeld met derden. Alle profielen worden na inactiviteit van 1 jaar en 1 dag 

geanonimiseerd.  

 

5. Reserveringen  

 

 Sportkaarthouders kunnen een reservering kosteloos en zonder verdere 

consequenties annuleren.  

 Sportkaarthouders zijn verantwoordelijk voor het verlies van materialen en schade 

aan de accommodatie. 

 Als een sportkaarthouder online een baan of de sauna reserveert maar deze 

reservering niet nakomt, volgt er een schriftelijke waarschuwing (email). Bij elke 

volgende keer dat de sportkaarthouder zijn online reservering niet nakomt wordt bij 

deze sportkaarthouder de optie om online te reserveren geblokkeerd. 

 

6. Rookbeleid 

 



 

 In, buiten en rondom  het SSC geldt een algeheel rookverbod. Deze informatie is ook 

te vinden in onze SSC Huisregels. 

 

https://www.tue.nl/universiteit/studentensportcentrum-eindhoven/huisregels/

