Huisregels Spa Sport Hotel Zuiver Fitness

1.

Iedereen die Zuiver bezoekt, onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van deze
huisregels en de voorwaarden zoals omschreven in de lidmaatschapsvoorwaarden.

2.

Het gebruik van de faciliteiten van Spa Sport Hotel Zuiver, geschiedt nadrukkelijk voor eigen
verantwoordelijkheid en voor eigen risico. Spa Sport Hotel Zuiver sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade
aan je persoon en/of schade, vermissing, verduistering, diefstal van/aan (door jou meegenomen) goederen.

3.

Een ontspannen en verzorgde sfeer vinden wij belangrijk. Het is daarom verplicht correcte kleding te dragen.
Sportschoenen mogen niet afgeven en dienen schoon te zijn.

4.

Eenieder dient zich bij binnenkomst te registreren middels een toegangsbandje. Het toegangsbandje is
persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. Een registratiefoto is verplicht.

5.

Om gebruik te maken van de fitnessfaciliteiten is een minimale leeftijd vereist van 16 jaar.

6.

In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek tijdens het sporten verplicht. Handdoeken zijn te
huur bij de receptie.

7.

In de fitness- en groepslesruimte dienen aanwijzingen van het personeel te worden opgevolgd. Alleen het
personeel heeft toegang tot de geluidsinstallatie.

8.

Het is niet toegestaan de zaal te betreden na aanvang van de groepslessen.

9.

Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de fitness- en groepslesruimte.

10.

In verband met de hygiëne is het niet toegestaan etenswaren mee te nemen en te nuttigen in de fitness- en
groepslesruimte. Drankjes mogen worden genuttigd, mits deze worden bewaard in een af te sluiten bidon of
drinkfles.

11.

De fitnessapparaten dienen na gebruik te worden schoongemaakt met de daarvoor aanwezige middelen. Na
de training dienen gebruikte materialen te worden teruggelegd op de daarvoor bestemde plaats.

12.

Bij verlies van het toegangsbandje dient tegen € 10 een nieuw bandje te worden gekocht.

13.

Fitness- en groepslesleden dienen ook voor de spa gebruik te maken van de fitnesskleedkamers.

14.

In verband met de hygiëne is het niet toegestaan om na sluitingstijd de locker in gebruik te houden. Lockers die
na sluitingstijd bezet zijn worden dagelijks opengeknipt en leeggehaald. Het slotje wordt niet vergoed en Zuiver
is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing van goederen.

15.

Gratis gebruik van de spa, 1 uur (aaneengesloten) per dag. Voor ieder extra uur spa of ieder extra uur fitness
buiten het (dal- of groepsles) lidmaatschap geldt een toeslag van € 7,50 per uur met een maximum van drie
toeslaguren.

16.

Indien er in de spa meer wordt gespendeerd dan het toeslagtarief per uur, dan komt de uur toeslag te vervallen
(uitsluitend geldig i.c.m. spa horecabestedingen, zonnebank gebruik en behandelingen). Toeslagen worden
uitsluitend per heel uur verrekend en indien van toepassing naar boven afgerond. De tijd gaat in vanaf het
moment van inchecken in de spa.

17.

Het dragen van een badjas/handdoek/slippers in de spa is verplicht. In de spa zijn de huisregels van de spa
van toepassing.

18.

Op dinsdag en donderdag is het dragen van badkleding in de spa verplicht. Op overige dagen is badkleding
niet toegestaan.

19.

Eenieder die zich niet houdt aan de huisregels kan de toegang worden ontzegd. Dit is tevens een geldige
reden om het contract te ontbinden.

