Huisregels 24/7
Sportcentrum Oxygym
HUISREGELS 24/7
De 24/7 toegang tot Sportcentrum Oxygym is voor alle klanten vanaf 18 jaar met een
abonnement die de overeenkomst met deze huisregels hebben getekend. Om er voor te
zorgen dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft in onze club hanteren wij een aantal
huisregels. Bij het betreden van de club ga je hiermee akkoord.
Veiligheid
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Alleen toegang met een persoonlijke en geldige inchecktag
De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden
Het dragen van petten, mutsen en hoodies is verboden
Indien je je inchecktag bent verloren meld je dit onmiddellijk via nummer:
0598-633514, zodat wij deze kunnen blokkeren. Indien anderen buiten de
medewerkerstijden op jouw pasje inloggen houdt Sportcentrum Oxygym jou
aansprakelijk voor alle mogelijke kosten.
Wanneer Sportcentrum Oxygym constateert dat je een NIET-lid meeneemt de
fitnesszaal in dan worden de kosten a €27,50 per feit verhaalt op het lid.
Openen van ramen is niet toegestaan
Openen van nooddeuren alleen in noodgevallen
Bij gezondheidsproblemen adviseren wij te sporten tijdens de bemande uren
Als je alleen traint kun je in geval van nood een paniekknop gebruiken. Deze kun je
pakken bij het betreden van de fitnesszaal!
Kosten bij onnodig gebruik paniekknop zijn voor eigen rekening

Hygiène
•
•
•
•
•
•
•
•

Aansluitende kleding is verplicht.
Trainen op slippers, sokken of blote voeten is verboden.
Gebruik van handdoek op de toestellen is verplicht. Toestellen worden schoon en
droog achtergelaten na gebruik.
Gebruik van magnesiumpoeder of magnesiumgel is niet toegestaan.
Dragen van (schone) schoenen is verplicht.
Toestellen (en bij heftig zweten vloer) na gebruik schoon maken.
Het is verboden meegebrachte etenswaren te nuttigen in de sportzalen.
Alleen afsluitbare drinkbekers / bidons zijn toegestaan in de sportzalen.

Gedrag/overlast
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobiele telefoon op stil en verboden te bellen in de sportzalen.
Losse onderdelen (dumbells, stangen, etc) na gebruik opruimen en afladen.
Geen tassen en of jassen in de sportzalen.
Het is niet toegestaan anderen lastig te vallen.
Verbaal en/of fysiek geweld wordt niet getolereerd.
Het is niet toegestaan toestellen onnodig bezet te houden of te reserveren.
Geen drugs , alcohol en tabak.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Verkoop- en of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de fitnessclub. (bijv. Personal training, supplementverkoop e.d.)
Geen lichamelijk contact met andere aanwezigen
Geen bidons op de eGym toestellen

Algemeen
•
•
•
•
•

Deelname aan trainingen en gebruik toestellen is op eigen risico en
verantwoordelijkheid.
Binnen het fitnesscentrum worden 24/7 camerabeelden opgenomen en bewaard om
eventuele ongeregeldheden vast te leggen.
Sportcentrum Oxygym is niet aansprakelijk voor verlies, schade en of diefstal van je
eigendommen en/of lichamelijk letsel in of om de fitnessclub.
Tijdens onbemande uren zijn voor de dames en heren de douches beschikbaar bij de
kleedkamer.
Bij het niet houden aan de huisregels heeft Sportcentrum Oxygym het recht het
lidmaatschap per direct te beëindigen en eventuele kosten door te bereken.

Datum: _________________________

Voor akkoord:

Naam: _________________________

Handtekening:

_______________________________

