
Overeengekomen met:  Niki v.d. Schuren ___________________ 

 

Huisregels Aerials Gym 
 
 
Bij Aerials Gym gelden een aantal huisregels. Gelieve dit document goed door te lezen en te 
ondertekenen alvorens men deelneemt aan een les of workshop. 
 

1. Tijdens de workshop/les voer je alleen oefeningen uit die je ooit van de docent van 
Aerials Gym hebt geleerd.  

2. Bind je haren bij elkaar met een elastiekje indien je langer haar hebt dan 
schouderlengte. Draag geen sieraden. Draag nauwpassende kleding en bij voorkeur 
een lange trainingsbroek/legging. Neem zelf een flesje water mee. 

3. Informeer de docent over eventuele blessures of als je medicatie slikt die je in het 
bewegen kan beperken. 

4. Vermoeidheid neemt risico’s met zich mee. Ben je moe, kom dan meteen uit de 
doeken en neem een (korte) pauze. 

5. Als je hoog in de doeken gaat klimmen, zorg er dan altijd voor dat er iemand bij staat. 
6. Bij twijfel over bepaalde bewegingen, kom direct uit de doeken en bedenk je plan 

opnieuw of vraag hulp. 
7. Ga voorzichtig om met de materialen: forceer de doeken op geen enkel moment en 

breng geen onnodige schade aan, aan het aanwezige materiaal. 
8. Je beoefent deze sport op eigen risico, daarom raadt Aerials Gym een verzekering 

aan, die ook dekt in het geval van een hoge risico sport zoals Aerial Silks. Aerials Gym 
kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging 
van eigen materiaal of bij het ontstaan van letsel. 

9. Kan je een keer niet naar de les komen, laat dit dan tijdig aan de docent weten. 
10. In de schoolvakanties zijn er geen vaste lessen. Als er losse trainingen en workshops 

worden gepland, kunnen leden zich hiervoor apart inschrijven. 
 
 

 
Handtekening 

 

_________________________________________ 

 

Ondertekend door: 
(indien minderjarig, gelieve te ondertekenen door ouder/verzorger) 

Naam:  ______________________________ 

Datum: ______________________________ 

Plaats:  ______________________________ 

 


