HUISREGELS 2019

Bij inschrijving voor de lessen en trainingen verklaart u akkoord te gaan met deze huisregels.
Onze huisregels zijn er om het u, en anderen, zoveel mogelijk naar de zin te maken zodat u prettig
kunt sporten. U dient een ieder met respect te behandelen. Het niet respectvol behandelen van
anderen kan onmiddellijke royering tot gevolg hebben.

1. Om deel te nemen aan een van de groepslessen is het verplicht u aan te melden via de app
2. Tijdens de training draagt u schone en correcte sportkleding
3. Om hygiënische redenen is een handdoek verplicht.
4. Leg gebruikte materialen op hun vaste plek terug.
5. Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.
6. Toegang tot de studio is slechts toegestaan aan geregistreerde deelnemers.
7. Respecteer je medesporters zoals u zelf ook gerespecteerd wilt worden.
8. U neemt op eigen risico deel aan de lessen en trainingen.
9. Telefoneren tijdens de lessen en trainingen is niet toegestaan.
10. Het is niet toegestaan om tassen mee te nemen of neer te leggen in de zaal of tafel. Het
gebruik van de aangeboden lockers is verplicht, maar op eigen risico.
11. Achtergelaten kleding en/of andere eigendommen zullen 1 week worden bewaard.
12. Persoonlijke eigendommen bewaart u tijdens de les in de lockers of in de kleedkamer.
13. Iedere bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen Free Werkt
group fitness toegebrachte schade. Deze schade zal daarom ook op u worden verhaald
14. Free Werkt group fitness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van
eigendommen van de bezoeker in en om de sportschool, tijdens of na de lessen en trainingen
en/of het gebruik van de fitness faciliteiten.
15. Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan in en om de sportschool.
16. Er mogen geen opnamen/ foto/ video’s gemaakt worden zonder toestemming van aanwezige
deelnemers/instructeurs.

Met het betreden van de FREE WERKT GROUP FITNESS geeft u aan zich te houden aan de bij FREE
WERKT GROUP FITNESS geldende huisregels. Bij overtreding van de regels kunnen wij u de toegang
ontzeggen tot de FREE WERKT GROUP FITNESS. Het in strijd handelen met de bovengenoemde regels
kan tevens leiden tot intrekking van het lidmaatschap, zonder restitutie van de lesgeld. Bij het plegen
van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

FREE WERKT group fitness, Scheepmakershaven 29A, 3011 VA Rotterdam, email: groupfitness@freewerkt.nl,
0648563829, Kvk58670386, BTW NL137328333b01, Postadres Free Werkt group fitness en Personal
Krachttraining, Schiedamsedijk 70A, 3011EK Rotterdam

