CROSSFIT HEERENVEEN - HUISREGELS

In onze Box gelden huisregels om het bezoek aan onze Box voor iedereen plezierig te maken en te
houden. We vinden het namelijk belangrijk dat je in een sportieve en gezellige omgeving kunt komen
sporten.
De huisregels van Crossfit Heerenveen zijn:
•
De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.
•
Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.
•
Losse onderdelen (gewichten, dumbbells etc.) terugleggen op hun plaats.
•
Draag correcte en veilige sportkleding en gebruik goede en schone sportschoenen.
•
Gebruik in de trainingsruimte afsluitbare drinkbekers (fles/bidons).
•
Roken, alcohol en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste
verboden.
•
Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten, wel bij de bar.
•
Bellen is niet toegestaan in de trainingsruimte. Mobiele audioapparatuur, om muziek te
luisteren, is wel toegestaan.
•
Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Crossfit.
•
Jassen zijn niet toegestaan in de sportruimten.
•
Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de
opbergvakken bij de bar.
•
Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de opbergvakken, daar deze
dagelijks worden gecontroleerd en opengemaakt.
•
In verband met hygiëne is het dragen van (bad)kleding niet toegestaan in de natte gedeelten
van de kleedkamers.
•
In verband met hygiëne is het niet toegestaan zich te scheren in de kleedkamers.
•
Gelieve af te drogen in het natte gedeelte van de kleedkamer.
•
Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
•
Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt geheel op eigen
verantwoordelijkheid. Als je voor de eerste keer gebruik maakt van onze apparatuur, dan
adviseren wij je dwingend de assistentie van één van onze medewerkers te vragen voordat je
aan de slag gaat.
Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in de Crossfit Box worden niet getolereerd en Indien
noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.
Crossfit is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk
letsel in en om de Crossfit Box. Crossfit Heerenveen kan als zodanig niet aansprakelijk worden
gesteld.
Crossfit Heerenveen is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of
blijvend de toegang te ontzeggen tot de Box(en aanverwante activiteiten) en om de
lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.
Het in strijd handelen met bovenstaande regels kan intrekking van de lidmaatschap tot gevolg
hebben, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld
Wanneer je bij CrossfitHeerenveen sport ga je akkoord met deze huisregels.

