
 

  

 

 

Gebruiksaanwijzing elektronische toegang gymzalen 

 

Alle gymzalen in gemeente Oosterhout worden op afstand beheert. Dit wil zeggen dat er geen 

sporthalbeheerder aanwezig is. Om er toch voor te zorgen dat huurders op tijd naar binnen kunnen 

wordt er gebruik gemaakt van een elektronisch toegangssysteem. Dit systeem regelt niet alleen de 

toegang bij de ingang, maar regelt ook het licht in de gymzaal zelf. Bij het huren van een gymzaal zijn 

de volgende stappen belangrijk:  

 

1. Ophalen sleutel 

Bij het huren van een gymzaal wordt het afgesproken bedrag vooraf betaald op locatie De Warande 

(wilhelminakanaal zuid 66, 4903 RA Oosterhout). Na de betaling krijgt u niet alleen het 

betalingsbewijs, maar ook een digitale sleutel. Met deze digitale sleutel heeft u toegang tot de 

gymzaal. U betaalt voor de sleutel € 8,- borg, uiteraard krijgt u dit bedrag terug als u de sleutel inlevert.  

 

2. Gebruiken sleutel 

Om de gymzaal de betreden heeft u de digitale sleutel nodig, vergeet deze dus niet. De volgende 

stappen doorloopt u om te kunnen sporten:  

 

 

a. bij binnenkomst 

15 minuten voor aanvang van de gehuurde tijd kunt u de kleedkamers 

betreden. Dat doet u door de digitale sleutel voor de sensor te houden. 

Op alle locaties is de sensor te vinden die links is afgebeeld. Houdt de 

sleutel op het middelste bolletje van de sensor, de deur zal 

vrijgegeven worden. De deur vergrendeld na het sluiten ook direct 

weer, zo kunnen er geen onbevoegde personen bij uw spullen. Zodra 

de aanvangstijd van het contract begint kun u de zaal betreden. 

 

 

 

b. licht in de gymzaal 

In alle gymzalen wordt ook de verlichting geregeld door middel van de 

digitale sleutel. In de zaal zelf hangt er een chip dock aan de muur om 

de verlichting aan te zetten. Laat tijdens uw activiteit de sleutel in de 

dock zitten, zo blijft het licht aan. Zodra de sleutel uit het dock wordt 

gehaald zal het licht ook uitgeschakelen.   

 

 

3. Terugbrengen sleutel 

Na de contractdatum kunt u de sleutel terugbrengen bij de receptie van De Warande. Hier krijgt u de 

eerder betaalde borg t.w.v. € 8,- terug. Bij verenigingen die structureel een bepaalde periode huren zal 

de borg verrekend worden in de factuur.   


