
HUISHOUDELIJK REGLEMENT FAB FITNESS 
 
Algemeen 
FAB Fitness is een sportschool die is opgericht in samenwerking met Pinoké. De doelstelling is om de 
kosten en daarmee de lidmaatschappen laag te houden. Hierdoor wordt van de leden van FAB 
Fitness verwacht dat zij zich aan het huishoudelijk reglement houden en begrip hebben voor een 
aantal zaken die wellicht bij een volledig commerciële sportschool niet van toepassing zijn.  
 
Openingstijden 
De openingstijden van FAB Fitness zijn vastgesteld op 8.00 tot 22.00 uur. Dit is zoveel mogelijk in lijn 
met de openingstijden van het clubhuis van Pinoké, alhoewel dat door de week, in de regel, pas om 
12.00 uur open is. Wij zullen evalueren of dit in de toekomst ook de goede tijden zijn, maar vragen u 
tijdelijk hiervoor begrip. Let op als u weggaat, dat alle deuren zijn gesloten en dat u niets achterlaat. 
 
Toegang 
U kunt te allen tijde bij FAB Fitness terecht wanneer u een E-card heeft. Het verzoek is de deur achter 
U te sluiten en op het “nachtslot” te doen bij vertrek. Bij het verlaten trekt U de deur dicht tot die in het 
slot valt. U houdt vervolgens de E-card tegen het slot en draait het op slot. Na enkele seconden hoort 
U een piepje en is de deur vergrendeld. U kunt dit controleren (als U buiten staat) deur aan het slot te 
draaien. Als het goed is draait het “slot “door” en zit de deur op het “nachtslot”. 
 
De E-card dient binnen 4 weken te worden opgeladen bij het centrale oplaadpunt bij de ingang van de 
kelder van het clubhuis van Pinoké. Het volstaat met het ervoor houden van de E-card. Als het lid een 
groen lampje krijgt is het ok. Bij rood lampje moet de E-card door Edgar Koning worden gereset. 
 
Alarminstallatie 
Mocht u buiten deze tijden willen sporten of het clubhuis niet open zijn (bijvoorbeeld in de winterstop), 
dan vragen wij u om zelf het alarm in- en uit te schakelen. De alarmcode wordt u op verzoek separaat 
toegezonden. U wordt verzocht deze niet aan anderen, niet-leden van FAB Fitness, door te geven. U 
dient deze in te toetsen als u de sportschool betreedt en daarna op het knopje rechtsboven te drukken 
(“alarm uitschakelen”) als het alarm gaat piepen. Als u weggaat en er is niemand, dan dient u dezelfde 
code in te toetsen en op het knopje “alarm inschakelen” te drukken en daarna direct de sportschool te 
verlaten. Sla de code ergens op, als er vals alarm is kost dat Pinoké enkele onnodige honderden 
euro’s. De code wordt van tijd tot tijd verandert, u ontvangt dan uiteraard bericht. 
 
Kleedruimte 
FAB Fitness beschikt over een eigen douche- en kleedruimte. Dit is de kleedkamer aan uw linkerzijde 
als u vanuit de sportschool het clubhuis binnengaat. Het verzoek is of u deze ruimte schoon wilt 
achterlaten. 
 
Schoenen 
Fab Fitness verzoekt u schone en niet afgevende schoenen te dragen. 
 
Handdoek 
U wordt verzocht een handdoek mee te nemen en deze tijdens het gebruik van alle trainingstoestellen 
op de zitting of tegen de leuning van het toestel te plaatsen. 
 
Etenswaren 
Fab Fitness verzoekt u geen etenswaren mee te nemen in de trainingsruimte en enkel afsluitbare 
drinkbekers (bidons of plastic flesjes) in de trainingsruimte te gebruiken. 
 
Televisie- en muziek 
In FAB Fitness zijn televisieschermen aanwezig. U kunt ze zelf bedienen en instructie vragen bij Anne 
Hulshoff, Jan Stappenbelt of andere aanwezigen. Muziek kan worden verzorgd door uw Ipod te 
installeren in de Bose versterker. De muziek kan uitsluitend worden gebruikt bij aanwezigheid van de 
fysiotherapeuten (in verband met diefstal). 
 
Vragen 
Heeft u vragen omtrent het reilen en zeilen van FAB Fitness, dan kunt u contact opnemen met Karin 
van Dedem op: 06-23364496. 


