
 
 

 
 

HUISREGELS 
 

Bij Zuiver kun je hemels genieten van rust en ontspanning.  
Om dit te garanderen gelden onderstaande huisregels.  

Bij het niet na leven van de regels dien je Zuiver  
– na volledige betaling – per direct te verlaten. 

 
• Zuiver volgt de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het Corona virus 

zoveel mogelijk te voorkomen. Kijk voor de specifieke maatregelen en huisregels 
op https://zuiveramsterdam.nl/huisregels-maatregelen-spa  

• Vanaf de leeftijd van 18 jaar is iedereen welkom bij Zuiver.  
• Mobiele telefoons, e-readers, iPads, smartwatches en andere elektronische 

apparaten zijn niet toegestaan in de spa. 
• Het maken van foto's of filmopnamen is strikt verboden.  
• Het gebruik van badjas, handdoek(en) en slippers zijn verplicht. 
• Storend gedrag - verbaal of non-verbaal - en gewenste of ongewenste 

intimiteiten zijn niet toegestaan. Gasten die zich hier niet aan houden dienen, na 
volledige betaling, Zuiver direct te verlaten.  

• Eigen tassen zijn niet toegestaan. Persoonlijke eigendommen kunnen worden 
achtergelaten in een locker of meegenomen worden in een tas die verkrijgbaar is 
bij de kleedkamers. 

• Zelf meegebrachte consumpties zijn niet toegestaan. In onze restaurants, lounge 
bar en relaxbar staan wij voor je klaar om je te voorzien van een drankje en 
hapje.  

• Om alle gasten optimaal te kunnen laten ontspannen dienen de meeste faciliteiten 
in rust en stilte gebruikt te worden. Bij faciliteiten waar stilte noodzakelijk is, 
wordt dit duidelijk aangegeven.  

• Roken is niet toegestaan, met uitzondering van het rokersgedeelte buiten. Dit 
geldt ook voor het gebruik van e-sigaretten. 

• Het dragen van badkleding is niet toegestaan. Behalve op de daarvoor bestemde 
badkledingdagen, dan is het dragen van badkleding verplicht. Op badkledingdagen 
is het voor dames verplicht een badpak of bikini te dragen, heren een 
zwembroek.  

• Persoonlijke verzorging als tandenpoetsen, scheren, etc. is niet toegestaan.  
• Je dient altijd je polsbandje te dragen, deze is noodzakelijk voor je locker en je 

bestedingen tijdens je bezoek.  



 
 

• Douchen is verplicht alvorens de faciliteiten te gebruiken.  
• Handdoeken zijn niet toegestaan in de restaurants.  
• Het reserveren/bezet houden van ligbedden, banken en stoelen zonder dat deze 

gebruikt worden, is niet toegestaan.  
• Zwem- en duikbrillen zijn net als overige zwemattributen niet toegestaan.  
• Het gebruik van soft- en harddrugs is strikt verboden 
• 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. 

 


