FITNESS HUISREGELS
Om uw bezoek en dat van de medegasten zo aangenaam mogelijk te
laten verlopen, verzoeken wij u volgende huisregels in acht te nemen.

Hygiëne
Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht.
Eten is verboden in de ﬁtness en de turnruimte.
Bij sommige toestellen moet u een handdoek plaatsen
alvorens uw oefening te starten.
Gelieve, na het gebruiken van een toestel, dit te reinigen met
de spray en het papier dat voorzien is bij de inkom van de ﬁtness.
U kunt gratis gebruik maken van het water drinkstation
bij de inkom van de ﬁtness, bekers zijn voorzien.

Veiligheid
Glazen ﬂessen of glazen zijn verboden.
Elkeen die de ﬁtness, de toestellen gebruikt of lessen volgt
in de turnruimte, doet dit op eigen verantwoordelijkheid.
Persoonlijke bezittingen dient u op te bergen in de
lockers van de kleedkamers.
De directie is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal
van waardevolle spullen.
Tassen, handtassen, jassen en buitenschoenen dient u achter
te laten in de lockers en mogen niet meegenomen worden in
zowel de ﬁtness als de turnruimte.
Wanneer u medische klachten heeft, gelieve
het advies van uw arts op te volgen.
De directie is niet verantwoordelijk voor ongevallen en letsels.
Betreden en gebruik van de ﬁtness, toestellen en turnruimte is ten allen tijde op eigen risico.

Gedragsregels
Audio apparatuur is toegelaten mits voorzien van een headset.
Gelieve de toestellen niet langer bezet te houden na het eindigen van uw oefening.
Het is verboden om de toestellen op een andere manier te gebruiken dan hun oorspronkelijke bedoeling.
Gelieve de andere gasten te behandelen met respect.
De aanwijzingen van onze medewerkers dienen steeds gevolgd te worden.
Alcohol is niet toegelaten.
De verantwoordelijke heeft het recht om iemand de toegang
te weigeren, indien dit volgens hem/haar nodig blijkt.
De huisregels en aanwijzingen van het personeel dienen steeds te worden nageleefd.
Gasten die zich hier niet aan houden, zullen verzocht worden
het gebouw te verlaten, zonder terubetaling.
Iedereen die gebruik maakt van onze faciliteiten verklaart zich
akkoord te gaan met deze huisregels.
Hartelijk dank voor het bewaren van de sportieve sfeer.
Openingsuren ﬁtness: dagelijks 06 - 22u

