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Huisregels Sanasport Health Club
Met uw bezoek aan Sanasport Health Club, verklaart u zich akkoord met onderstaande
huisregels, zodat uw bezoek en dat van andere gasten veilig en aangenaam verloopt.
Uw aandacht en een goede naleving van onze huisregels stellen wij bijzonder op prijs.
• De aanwijzingen van het personeel dienen te allen
ten, de faciliteiten (of onderdelen daarvan) te sluiten of
PMS 2955
tijde opgevolgd te worden;
buiten gebruik te stellen. Sanasport Health Club is in dat
• Roken en het gebruik en/of verspreiden van
geval cyan
niet gebonden restitutie te verlenen op de gehele of
PMS process
verboden middelen is ten strengste verboden;
gedeeltelijke abonnementsprijs.
• Wij raden u aan om voor het opbergen van uw
• Camera’s ondersteunen de medewerkers bij het handeigendommen gebruik te maken van de lockers;
haven van orde en veiligheid. Indien nodig kunnen video• Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten;
opnames worden gebruikt bij de opsporing van eventuele
• Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen
ordeverstoringen en/of stafbare feiten;
(geen slippers of sandalen) en gepaste sportkledij
• Het personeel is te allen tijde gerechtigd om gasten
(geen singlet) te dragen;
die zich hinderlijk gedragen (waaronder ook wordt
• In de fitnessruimte is het verboden om petjes,
verstaan het zich bevinden in een dronken of aangecaps of andere hoofdbedekking te dragen;
schoten toestand) en/of onze huisregels niet naleven,
• Het gebruik van een handdoek tijdens de fitness is verplicht;
uit de accommodatie te verwijderen en de (verdere) toe• Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor
gang te ontzeggen;
bestemde doeleinden;
• Waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen in
• Reinig gebruikte apparatuur en gewichten na gebruik
de afsluitbare lockers. Sanasport Health Club is niet
met daarvoor bestemde middelen;
aansprakelijk voor de schade die gasten lijden als gevolg
• Het meenemen van glazen en/of blikjes is ten strengste
van verlies, diefstal van of beschadiging aan eigendomverboden. Het is alleen toegestaan afsluitbare drinkbekmen van de gasten, behoudens voor zover deze schade
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ers (bidons) te gebruiken. Deze kunnen in de zaal gevuld
het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van
worden met water uit een tappunt;
Sanasport Health Club of haar medewerkers;
• Het nuttigen van zelf meegebrachte etens- en drinkwaren • Het bezoek aan Sanasport Health Club geschiedt geheel
is niet toegestaan, ook niet buiten en in de kleedruimtes;
op eigen risico. Wij wijzen u erop dat het gebruik van de
• Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten
faciliteiten mogelijke nadelige gevolgen kan hebben bij
in de lockers, daar deze dagelijks worden gecontroleerd
bepaalde medische indicaties zoals zwangerschap, harten opengemaakt;
klachten, etc. Wanneer u twijfelt over het effect van de
• Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan
faciliteiten op uw gezondheid adviseren wij u om vooraf
zonder toestemming van Sanasport Health Club;
contact op te nemen met uw huisarts;
• Dieren zijn niet toegestaan;
• Het gebruik van alle faciliteiten van Sanasport Health Club
is geheel voor eigen risico. Sanasport Health Club is niet
• Er wordt de hoogst mogelijke zorg besteed aan de hyaansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook,
giene binnen Sanasport Health Club. Mocht dit onverhoopt
ongeacht de wijze waarop deze schade is ontstaan en de
niet in orde zijn dan verzoeken wij u dit te melden bij de
personen door wie de schade is veroorzaakt, behoudens
receptie. Wij zullen dan passende maatregelen nemen;
voor zover deze schade het gevolg is van opzet of
• Sanasport Health Club behoudt zich het recht voor
bewuste roekeloosheid van Sanasport Health Club of
wijzigingen in rooster en roostertijden aan te brengen;
haar medewerkers.  
• Sanasport Health Club behoudt zich het recht voor om in
geval van onderhoud, storingen en bijzondere activiteiDeze huisregels treden in werking op 1 april 2014
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