huisregels
Om het bezoeken en het gebruik van de faciliteiten van EXERCISE voor iedereen zo prettig en aangenaam
mogelijk te houden zijn de volgende regels opgesteld, waaraan iedereen geacht wordt zich te houden.
Roken en het gebruik van illegale middelen zijn verboden op de club;
Bellen is alleen toegestaan in de bar ruimte, telefoons zijn verboden in de groepsles studio’s;
De groepsles studio’s kunnen alleen worden gebruikt indien er lessen zijn. Een afgesloten bidon en handdoek
zijn de enige materialen die mee naar binnen mogen. Materialen van de zalen mogen er niet uit;
In de fitness mogen alleen bidons en afgesloten flessen worden gebruikt;
Het gebruiken van een handdoek tijdens het sporten is verplicht;
Eten is alleen toegestaan in de bar ruimte, tevens het gebruik van kauwgom;
In de avond worden alle lockers geleegd;
Plaatsen van foto’s en/of video’s genomen op EXERCISE mogen alleen als hiermee geen privacyregels (van
bezoekers/team etc) worden overtreden, alleen na toestemming van EXERCISE en mogen alleen worden
gepubliceerd wanneer EXERCISE hierin gekoppeld is;
De kleedkamers zijn er voor om te kleden en douchen, ander gebruik van de ruimte (zoals scheren) is niet
toegestaan;
Personen onder de 16 jaar zijn niet toegestaan in de kleedkamers;
EXERCISE is niet verantwoordelijk voor diefstal. Stop je spullen in een locker en sluit deze goed af;
De kinderopvang is alleen toegankelijk met reservering en voor kinderen van 10 weken tot en met 6 jaar;
Schone binnen sportschoenen zijn ten alle tijden verplicht;
Hygiëne staat voorop, alle apparaten maak je schoon na gebruik met de daarvoor aanwezige
schoonmaakartikelen;
Alles wat je gebruikt, zoals fitnessmaterialen, ruim je op na gebruik;
Het bezet houden van fitnessmaterialen is niet toegestaan;
Lessen en afspraken zijn alleen toegankelijk bij reservering via de APP of website;
Niet annuleren via de APP (tot 2 uur van te voren) of niet op komen dagen voor een les of afspraak, geeft een
boete van € 5 (zie hiervoor de toepasselijke algemene voorwaarden);
De wellness ruimte is alleen te betreden met een handdoek. Oliën en andere producten zijn naast een telefoon,
niet toegestaan;
De YOGA STUDIO is alleen te betreden op blote voeten of sokken;
Binnen EXERCISE zeggen wij iedereen gedag en stellen wij elkaars privacy op prijs, tevens dat van ons team;
Het dragen van hoofddeksels is vanwege hygiënische redenen niet toegestaan;
De wellness ruimte en de zonnebank zijn toegankelijk vanaf 18 jaar;
Iedereen wacht in de barruimte voor aanvang van de les, de docent begeleidt de deelnemers naar de zaal;
Promotie maken voor andere bedrijven, verkopen van producten of diensten op EXERCISE is verboden.
Het niet naleven van deze huisregels kan leiden tot het direct beëindigen van het lidmaatschap, zonder
restitutie van contributie. Indien er grove overtredingen zijn voorgevallen, schakelt EXERCISE de politie in.
Deze huisregels zijn onderdeel van onze Algemene Voorwaarden.

