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HUISREGELS

Huisregels Fitzone De Lutte
Om het bezoek aan onze clubs voor iedereen plezierig
te maken en te houden, hebben we
een aantal huisregels opgesteld. We vinden het
namelijk belangrijk dat je in een veilige en
prettige omgeving kunt komen sporten bij Fitzone.
Bij het betreden van onze sportschool ga je akkoord
met de huisregels van Fitzone. Deze zijn
ook terug te lezen op onze site: www.fitzonedelutte.nl
• Middels het bij het lidmaatschap overhandigde
polsbandje kan je toegang krijgen tot het
sportgedeelte van Fitzone. Inchecken (aan de
balie) is verplicht. Het horeca deel is ook zonder
polsbandje en inchecken vrij toegankelijk.
• Lidmaatschappen zijn persoonsgebonden.
• Samen houden we de club schoon, train daarom
op sportschoenen die je alleen binnen gebruikt en
maak gebruik van gepaste sportkleding.
• Omwille van hygiëne verzoeken we je een
handdoek op het zit- en leungedeelte van het
apparaat te leggen tijdens je training. Tijdens het
sporten stelt Fitzone De Lutte een handdoek ter
beschikking die na het sporten in de wasmand bij
de balie of kleedkamer kan worden achtergelaten.
Wil je na het sporten gebruik maken van de
douches, verzoeken we je een eigen handdoek
mee te nemen.
• Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers zijn
niet toegestaan in de sportruimten.
• Houdt apparaten beschikbaar voor anderen indien
je deze niet actief gebruikt.
• Na gebruik verzoeken wij je om alle materialen
terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
• Persoonlijke spullen die niet nodig zijn om te sporten
zoals tassen, jassen en andere kledingstukken,
kan je achter laten in de kleedkamer.
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Je bent natuurlijk zuinig op je waardevolle spullen,
berg ze daarom veilig op in de lockers achter onze
bar.
Laat geen eigendommen achter in onze lockers,
deze worden dagelijks door ons leeggehaald.
Deelname aan trainingen en gebruikmaking
van onze apparatuur gebeurt geheel op eigen
verantwoordelijkheid. Zorg dat je zelf weet hoe
je apparaten gebruikt en oefeningen uitvoert of
vraag anders voor advies een medewerker van
Fitzone.
Respecteer je grenzen en zorg dat je weet wat
je aankunt. Je bent zelf verantwoordelijk voor je
eigen gezondheid en welzijn.
Voor aansprakelijkheid bij schade of diefstal
verwijzen we naar de geldende Algemene
Voorwaarden van Fitzone De Lutte, te vinden op
www.fitzonedelutte.nl
Jonge sporters zijn natuurlijk ook welkom bij
Fitzone De Lutte. Vanaf de leeftijd van 6 jaar ben
je welkom voor de activiteiten die we daarvoor
organiseren. Onder begeleiding van een lid van
16 jaar of ouder of onder begeleiding van een
medewerker van Fitzone. Voor kinderen jonger
dan 16 jaar gelden aangepaste sport tijden.
Om verkeer- en parkeer druk in de hand te houden
vragen we je vriendelijk zo veel mogelijk om
lopend of met de fiets te komen, dan wel samen
te rijden. Fietsen en auto’s dienen geplaatst te
worden in de daarvoor bestemde parkeervakken
dan wel fietsenstalling. Houd je omwille van de
veiligheid ook aan de rij routes zoals weergegeven
en houd in- en uitritten en parkeervakken van
onze buren vrij.

