Het Reglement (The Regulations)

1.
Tijdig, doch voor aanvang van elke nieuwe kalendermaand, dient de contributie te
zijn voldaan. (Contribution must be paid before each new calender month)
2.
Het is verboden om met buitenschoenen of open schoenen (slippers, sandalen) de
trainingszaal te betreden. (It is strictly forbidden to enter the trainings court with outdoor or
open shoes)
3.
Het gebruik van een handdoek is verplicht tijdens het trainen in de sportschool. Dit
is niet alleen hygiënisch voor jezelf, maar ook voor anderen. (Use of a towel is required in
the sport center. This is not just hygienic for yourself, but also for others)
4.
Na het gebruik van gewichten, riemen etc., deze graag op hun plaats terugleggen.
(After using weights, belts etc., please put them back where they belong)
5.
Na het gebruik van de fitnessapparaten deze weer in ruststand terugbrengen. (After
using the fitness equipment, put them back in rest position)
6.
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. U kunt uw kleding e.d.
opbergen in een locker. De lockers bevinden zich in de kleedkamers. Slotjes voor het
afsluiten van de locker zijn verkrijgbaar bij de receptie. Het is niet toegestaan uw slotje aan
de locker te laten hangen als u niet aanwezig bent in de sportschool. Als u het slotje laat
hangen, zijn wij genoodzaakt om het slotje en uw spullen uit de locker te verwijderen.
(Don’t leave objects of value behind in the changing room. You can put your clothes etc. in a
locker. The lockers are in the changing rooms. Locks for these lockers are availeble by the
reception for € 5,00. It is not permitted to hang your lock to the locker if you are not in the
sport center. If you do so, we are forced to remove the lock and your stuff from the locker)
7.
Bij eventuele vragen, problemen of suggesties kunt u terecht bij één van onze
instructeurs of bij de receptie. (If you have a question, problem or suggestion, you can
contact one of our instructors or someone at the reception)
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8.
Indien men gaat trainen dient men te voldoen aan de algemeen geldende
hygiënische eisen t.a.v. lichaam en sportkleding. (If you are going to work out, you must
meet the general hygienic rules regarding body and sport clothing)
9.
Op nationale feestdagen is de sportschool gesloten (tenzij anders vermeld,
raadpleeg de website). (The sport center is closed on national holidays, unless posted
differently. Check our website)
10.
Het is niet toegestaan ramen van de sportschool zelf te openen of te sluiten. Vraag
het aan één van de personeelsleden. (It is not allowed to open or close the windows of the
sport center yourself. Ask someone from the staff to do this for you)
11.
Na gebruik van de zonnebank, gelieve deze schoon te maken. (After using a sun bed,
it should be cleaned properly)
12.

Bij gebruik van de sauna (For sauna use) :

-Handdoek verplicht (the use of a towel is mandatory)
-Voor gebruik eerst douchen (before using first take a shower)
-Geen kleding aan in de sauna (no clothes in the sauna)
-De deur gesloten houden (keep the door closed)
-Minimale leeftijd gebruik sauna is 16 jaar (minimal age for using the sauna is 16 years)
Geen overvloed aan water over de kachel heen gieten (no abundance of throwing water on
the stove)
-U kunt een beker eucalyptus halen bij de bar (you can grab a cup of eucalyptus at the bar)
13.
Club SportsArt Fitness houdt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of
diefstal van uw privé eigendommen. (Club SportsArt Fitness is not liable for loss, damage or
theft of your private property)
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