Huisregels bij eigen gebruik Danszaal & Spinningzaal
Fijn dat u er bent! Graag maken we u attent op een paar zaken waarmee wij uw plezier
zoveel mogelijk kunnen waarborgen.


Voor gebruik van de multifunctionele zaal & het sportauditorium dient u zich te melden bij
de receptie (ook als er al leden aan het sporten zijn). Tegen inlevering van uw sportpas en
na ondertekening van de huisregels krijgt u een sleutel van de ruimte mee. Mocht de
receptie gesloten zijn, dan kunt u zich melden bij de fitnessbalie.



Beide ruimtes zijn alleen toegankelijk binnen openingstijden van de fitness en buiten de
lessen om die gegeven worden.



Gedurende het sporten dient u zo met de materialen om te gaan waar ze voor bedoeld
zijn.



Zalen betreden met schone binnensportschoenen en gebruik van handdoek is verplicht.



Gebruik van de airco en muziekinstallatie is niet toegestaan.



Materialen uit de kasten in de multifunctionele zaal mogen niet gebruikt worden.



Na afloop van uw sportactiviteit de zaal achterlaten zoals u deze hebt aangetroffen.
Betreffende de spinningzaal: Na gebruik de fiets en de oppervlakte schoonmaken door de
spray op het papier te spuiten en vervolgens met het papier uw fiets e.d. te reinigen. Zet
na gebruik uw zadel en stuur op maximale hoogte om te voorkomen dat eventueel
transpiratievocht in de behuizing glijdt en zet de verlichting uit.
Betreffende de danszaal: Materialen opruimen op de daarvoor bestemde plekken, wisser
door de zaal heen halen met een wisdoek die zich in het tassenrek bevindt en na gebruik
gelijk in de prullenbak deponeren en zet de verlichting uit.



Mocht u enige gebreken ontdekken of als materialen beschadigd geraakt zijn tijdens het
gebruik van de zaal, dit direct melden na afloop bij de receptiemedewerker.



Na afloop en verlaten van de ruimtes dient u deze weer op slot te draaien en u zich weer
te melden bij de receptie (of fitness als de receptie gesloten is), waar inlevering van de
sleutel uw sportpas weer terugkrijgt.



Het sporten in een ruimte zonder begeleiding is op geheel eigen risico!

Veel sportplezier!

