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Reglementering spinning Ardooie
Onderhavig reglement is van toepassing voor iedere gebruiker van de spinningfietsen, eigendom van
gemeentebestuur Ardooie, en is van toepassing vanaf 01 oktober 2016.
Het gemeentebestuur stelt spinning fietsen ter beschikking. Deze staan opgesteld in een lokaal
eveneens aangeduid door het gemeentebestuur.
Iedere gebruiker, individueel of in groepsverband, dient zich aan onderstaande afspraken te houden:

Art. 1: Reservatie
De reservaties verlopen via de gemeentelijke sportdienst, per telefoon of per mail. In de nabije
toekomst kan digitaal reserveren ingeschakeld worden.
Er is tevens een reservatie – invulblad aanwezig. Dit kan op de momenten dat er sessies doorgaan,
ingevuld worden.
In het geval van een niet voorafgaande reservatie en er nog vrije fietsen zijn, kunnen deze op het
moment zelf ingevuld worden. De naam dient genoteerd op het reservatieblad.

Art. 2: De gebruiker
Na elke sessie reinigt de gebruiker zijn fiets. Het nodige materiaal is aanwezig om het zweet op de
fiets (met speciale aandacht voor het vliegwiel) en de vloer te verwijderen.
Daarnaast brengt de deelnemer minimum één handdoek mee om het zweet bij regelmaat van het
lichaam te verwijderen en vooral voldoende drank ter compensatie van het vochtverlies tijdens de
sessies.
Van de gebruiker wordt verondersteld dat deze zich volledig akkoord verklaart met de inhoud van de
sessies en de wijze waarop deze gegeven worden.

Art. 3: De instructeur.
Wordt door de gemeentelijke sportdienst aangeduid. Er wordt verondersteld dat de instructeur over
de nodige kennis bezit. Uiteindelijk is het de bedoeling om de oefeningen op een duidelijke manier
uit te leggen en te demonstreren om uiteindelijk de deelnemers tot voldoende overgave en inzet aan
te zetten.
Iedere instructeur werkt volgens zijn eigen methode. Bijgevolg kan de werkwijze onderling
verschillen. Het is immers aan de spinner om uit maken welke sessietype hem het best ligt.

Art. 4: Sessies
De sessies omvatten een vol uur activiteit, waarin de opwarming, de kern van de sessie en de cooling
down vervat zijn. De zaal is toegankelijk vanaf één kwartier voor de aanvang van de sessie. De
cafetaria uitbater opent de zaal en sluit terug af.
De sessies starten op tijd, wat een stipte aanwezigheid van de deelnemers veronderstelt.

De deelnemers voeren de opgelegde taken of oefeningen volgens eigen fysieke mogelijkheden uit.

Art. 5: Tijdstip van de sessies
De sportdienst legt de tijdstippen vast waarop de sessies plaatsvinden. Deze zijn eventueel variabel
en kunnen aangepast worden wanneer blijkt dat er een gevoelige daling of stijging in de deelname is.
Wanneer de sportdienst vaststelt dat er op een sessie een minimum vereiste deelnames niet bereikt
is, kan deze sessie geannuleerd worden. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht.

Art. 6: Afhuren in groepsverband
Er is mogelijkheid het lokaal met de fietsen in groepsverband af te huren. Dit gebeurt zoals
omschreven in artikel 1. Er dient zich één persoon als verantwoordelijke van de groepsactiviteit op te
geven. Tarief, zie art. 9.

Art. 7: Facturatie
De facturatie is op naam van de deelnemer en wordt maandelijks opgemaakt. Alle sessies worden op
één factuur vermeld. De vereffening van de factuur gebeurt binnen de 14 dagen na factuurdatum.

Art. 8: Annulering.




Meer dan 2 dagen vooraf: geen aanrekening
Minder dan 2 dagen vooraf: de helft van het tarief
Niet aanwezig op een reservatie: volle tarief
Vb. Bij een reservatie dd. 18/10 en annulering vóór of op 16/10 volgt geen aanrekening. Afzegging ná
16/10: de helft van het tarief.

Art. 9: Tarief.
Het tarief bedraagt € 6,50 / sessie. Voor spinners -18 jaar en gepensioneerden € 4,00.
Wanneer de fietsen in groepsverband afgehuurd worden bedraagt de huur per sessie € 25,00.
Deze tarieven kunnen, wanneer nodig geacht, aangepast worden.

Art. 10: De fietsen / Geluidsinstallatie
De fietsen zijn eigendom van het gemeentebestuur. De deelnemers dienen de fietsen te behandelen
volgens de opgelegde instructies van de instructeur. Dit geldt vooral bij het instellen van de fiets en
bijhorende digitale apparatuur.
De pedalen van de fietsen zijn voorzien van een SPD kliksysteem én voetriempjes en bijgevolg
kunnen klikpedaalschoenen en gewone sportschoenen gebruikt worden.
De geluidsinstallatie is eveneens eigendom van de gemeente en is geschikt voor gebruik via i-pod,
laptop en USB. De bijhorende draadloze microfoon hoort bij het pakket. De instructeur is
verantwoordelijk voor het gebruik hiervan.

Art. 11: Trainen op hartslag.
De digitale display vertoont allerlei functies. Wanneer er echter op hartslag getraind wenst te
worden, dient de deelnemer zich zelf van een magneetband te voorzien.
Compatibele kenmerken zijn:

Dit reglement treedt in voege vanaf 01 oktober 2016.

