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Deelnamevoorwaarden MUMC+ sport 

en beweegt 
 
 
Wijzigingen t.o.v. vorige versie 
15-06-2020 Toevoeging no show beleid banenzwemmen 
16-03-2020 Toevoeging geboortedatum bij verzameling persoonsgegevens 
31-7-2019 Toevoeging consequenties gebruik zwempas en toevoeging samenwerkingspartner UM 
Sport 
31-7-2019 Algemene lay-out 
20-11-2019 Geboortedatum toegevoegd bij verzameling persoonsgegevens 
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Algemeen 
 U kunt lid worden indien u: medewerkers van het ziekenhuis (loonlijst), lid van eXam, 

vrijwilliger, medewerkers met een 0-uren contract en/of een betaalde stagiair(e) bent.  

 U dient lid te zijn van MUMC+ sport en beweegt om gebruik te kunnen maken van de vaste 

groepen (inclusief spinning), de zwempas en de mogelijkheden van Mom in Balance. 

 U hoeft geen lid te zijn om gebruik te maken van de cursusgroepen. U betaalt dan éénmalig 

€10,- voor deelname aan de cursusgroep. U dient wel op de loonlijst van het ziekenhuis te 

staan. 

 U heeft de mogelijkheid om per groep (vaste- en cursusgroepen) enkele gratis proeflessen te 

volgen m.u.v. de zwempas. 

 Op officiële feestdagen en verplichte vrije dagen zullen de groepen per definitie niet 

doorgaan. 

 Tijdens de vakantieperioden wordt een aangepast rooster aangeboden, zie hiervoor de 

jaarkalender te vinden op intranet. 

 De bezetting in de beweeggroepen wordt iedere 2 maanden geëvalueerd, gemiddeld dienen 

er minimaal 6 medewerkers per bijeenkomst te zijn. Bij structurele onderbezetting bestaat 

de kans dat de groep wordt opgeheven. 

Veiligheidsaspecten  
 U bent bekend met het feit dat deelname aan de activiteit(en) geheel op eigen risico 

plaatsvindt. 

 U heeft kennis genomen met de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteit(en) 

waar u aan gaat deelnemen (dit kan door een proefles te volgen). 

 U bent fysiek in staat om veilig deel te kunnen nemen aan de activiteit(en), zonder uzelf of 

anderen in gevaar te brengen. Voor wat uw gezondheid betreft, acht u zich in staat, veilig 

deel te kunnen nemen aan de activiteit(en). U heeft relevante bijzonderheden t.a.v. de 

gezondheid bij de coach gemeld. 

 MUMC+ sport en beweegt is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van 

deelname aan de activiteiten. 

 MUMC+ sport en beweegt is evenmin aansprakelijk voor eventuele vermissingen en/of 

ontvreemdingen van/aan eigendommen van de deelnemers. 

Evenementen 
 Het is voor medewerkers van het ziekenhuis (loonlijst), leden van eXam, vrijwilligers, 

medewerkers met een 0-uren contract en/of stagiaires mogelijk om zich via MUMC+ sport en 
beweegt in te schrijven voor evenementen die op de MUMC+ sport en beweegt 
evenementenkalender zijn opgenomen. 

 U ontvangt 50% korting op het inschrijfbedrag. Dit geldt enkel en alleen voor evenementen 
die op de MUMC+ sport en beweegt evenementenkalender staan. 

 Aanmelden dient altijd te gebeuren via het aanmeldformulier op intranet. Indien u zich bij 
het evenement zelf heeft ingeschreven kunnen wij dit niet vergoeden. 
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 Toegelatenen kunnen zich ook via MUMC+ sport en beweegt inschrijven, zij krijgen echter 
geen korting. Wel mogen zij gebruikmaken van de faciliteiten van MUMC+ sport en beweegt. 

 Het is niet mogelijk om vrienden/ familie in te schrijven via MUMC+ sport en beweegt. 

 U hoeft géén lid te zijn van MUMC+ sport en beweegt om u in te schrijven voor een 
evenement. 

Financiën  
 Het lidmaatschap kost € 5,- per maand, na indiening van het machtigingsformulier wordt dit 

automatisch van het salaris ingehouden.  

 Wanneer u het lidmaatschap heeft aangevraagd kunt u dit niet meer annuleren.  

 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. Tijdens deze periode is 
tussentijds opzeggen niet mogelijk. Na deze 12 maanden kan het lidmaatschap per maand 
worden opgezegd.  

 Indien de vaste groep waaraan u deelneemt wordt opgeheven dan kunt u het lidmaatschap 
wél tussentijd opzeggen. Dit is enkel van toepassing indien u géén zwempas heeft. 

 Om gebruik te kunnen maken van de zwemmogelijkheden in het Geusseltbad, dient u een 
zwempas aan te vragen, de kosten bedragen éénmalig € 5,-. U dient lid te zijn om de 
zwempas aan te kunnen vragen. 

 Wanneer u zich aanmeldt voor een banenzemmen/ groepsles in het Geusseltbad en 
vervolgens niet aanwezig bent dan heeft dit consequenties. Indien dit 1-2 keer per maand 
gebeurt dan krijgt u een officiële waarschuwing. Gebeurt dit vaker dan 2 keer per maand dan 
worden alle kosten ingehouden op uw salaris. Zie handleiding Geusseltbad voor verdere 
instructie. 

 Het is niet mogelijk om de WKR regeling te gebruiken om het lidmaatschap te betalen. 

 U kunt MUMC+ sport en beweegt sportkleding bestellen (Running T-shirt, singlet, 
windstopper en broekje & een volledig cycling tenue) er geldt een maximum van 1 item per 
persoon per jaar tegen gereduceerd tarief kopen. Meer kopen kan, u betaalt dan het 
inkoopbedrag. 

Privacy verklaring  MUMC+ sport en beweegt 
MUMC+ sport en beweegt verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 

 Voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, afdeling en personeelsnummer 

 

We zullen deze gegevens vertrouwelijk behandelen volgens AVG-richtlijnen en alleen gebruiken voor 
de logistieke afhandeling rondom de sportactiviteiten en om u te informeren. MUMC+ sport en 
beweegt deelt uw gegevens met de samenwerkende organisaties: Maastricht Sport, Yogaplace, Mom 
in Balance en UM Sport  ten behoeve van logistieke en financiële afhandeling. Deze partijen zullen 
uw gegevens behandelen volgens hun eigen informatiebeveiligings- en privacy beleid. 
 
MUMC+ sport en beweegt zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.   
Voor de bescherming van uw gegevens geldt het informatiebeveiligings- en privacy beleid van het 
MUMC+. 
De verwerking van persoonsgegevens door MUMC+ sport en beweegt is aangemeld bij de Privacy 
Functionaris van het MUMC+. 
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Contact 
Nick Smeets, coördinator MUMC+ sport en beweegt 
T.: 0638733361 
E.: nick.smeets@mumc.nl 


