
Huisregels
U bent van harte welkom bij il fiore healthcenters. Om ervoor te zorgen dat iedereen 
het naar zijn/haar zin heeft bij il fiore healthcenters, hanteren wij de volgende huisregels:

1  De sportvloeren in het healthcenter mogen uistluitend 
 betreden worden met schoeisel dat niet buiten gedragen 
 wordt en dat niet afgeeft op de vloeren, evenals schone en 
 correct sportkleding.

2  Tijdens het trainen gebruikt u een handdoek op alle apparaten.

3  Losse onderdelen (gewichten, dumbels etc.) legt u na gebruik 
 terug op hun plaats.

4  Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.

5  Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag u in de 
 trainingsruimtes gebruiken.

6  Tassen, jassen of andere kledingsstukken laat u achter in de 
 daarvoor bestemde ruimtes (lockers) en neemt u niet mee 
 naar de trainingsruimte.

7  Het is niet toegestaan een locker na sluitingstijd in gebruik 
 te houden.

8  Indien de bedrijfsleiding na sluitingstijd een afgesloten locker 
 aantreft, zal deze worden opengemaakt. 

9  Het is niet toegestaan andere gasten lastig te vallen.  

10  In de trainingsruimte is groepsvorming niet toegestaan.

11  Deelname aan trainingen gebeurt op eigen 
 verantwoordelijkheid. 

12  De directie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal 
 of ongevallen in en om het fitnesscentrum.

13  Wij vragen u vriendelijk om te spreken met gepaste taal 
 op een redelijk geluidsniveau.

14  Gelieve uw auto te parkeren binnen de daartoe bestemde 
 parkeervakken.

15  Gelieve uw fiets ordelijk te plaatsen.

16 U dient te allen tijde net gekleed te gaan, zonder aanstoot 
 te geven bij andere gasten. Bij voorkeur geen haltershirt.   

17  Toegang tot de club geniet uitsluitend met uw persoonlijke 
 club-key. Indien u deze niet bij u heeft, verzoeken wij u 
 vriendelijk, u te melden bij de receptionist(e).

18 Het is niet toegestaan om met uw GSM te bellen in het 
 healthcenter, uitgezonderd de lounge. Wij verzoeken u 
 hierbij wel de rust in deze ruimte te respecteren.

19  Wij verzoeken u het droge gedeelte van de kleedruimte 
 niet nat te betreden.

20 Maak te allen tijde het door u gebruikte fitness – 
 of cardiotoestel schoon.

21 Het gebruik van de parkeergarage geschiedt conform 
 het parkeerreglement.

22 Introducés dienen te allen tijde op afspraak de club 
 te bezoeken.

23 Bij vragen of klachten dient u zich te wenden tot de 
 dienstdoende leidinggevende.

 
 

24 Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van 
 de lidmaatschapspas tot gevolg hebben, zonder restitutie 
 van lidmaatschapsgeld.

 Sauna

25 Voor het in gebruik nemen van ons saunacomplex dient u 
 eerst een douche te nemen.

26 Minderjarigen dienen steeds onder toezicht te blijven van 
 een volwassen persoon.

27 Gebruik van een handdoek verplicht.

28  Het is verboden drank en/of eten te gebruiken in de sauna.

29 Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte 
 gebruik van de ter beschikking gestelde faciliteiten. In geen 
 geval kan il fiore healthcenters aansprakelijk worden gesteld 
 voor ongevallen, ongelukken, lichamelijke-of materiele schade 
 die veroorzaakt wordt door het gebruik van de ter beschikking 
 gestelde faciliteiten. il fiore healthcenters zal tengevolge ook 
 nooit in gebreke gesteld kunnen worden. Bij eventuele 
 geschillen wordt automatisch een compromie opgemaakt
 voor de verzekering.

30 Wij vragen u vriendelijk om te spreken met gepaste taal op 
 een redelijk geluidsniveau.

31 Het is niet toegestaan andere gasten lastig te vallen.

32 Badkleding is toegestaan.

 Zonnebanken

33 Na gebruik de zonnebank schoon te maken volgens 
 gebruiksaanwijzing.

34 Het is verboden onze zonneapparatuur te gebruiken voor 
 personen onder de 18 jaar en/of met een zeer gevoelige huid.

35 Als u een huidaandoening heeft, vraag dan eerst uw arts of u 
 gebruik kunt maken van de zonnebank. Indien u acné of 
 psoriasis heeft kan UV-licht een positieve werking hebben.

36 Roept zonnestralingallergische huidreacties op, dan moeten 
 wij u helaas adviseren af te zien van zonnen op een zonnebank.

37 Wij raden u aan, zo mogelijk, uw cosmetica een aantal uren 
 voor het zonnen te verwijderen. Ook kunt u het beste uw 
 sieraden af doen.

38 Sommigen medicijnen doen een gevoeligheid voor UV-licht 
 toenemen. Lees de bijsluiter en overleg bij twijfel met uw arts 
 of ons personeel.

39 Aanbevolen wordt maximaal eenmaal per dag tot 50 keer per 
 jaar de zonnebank te gebruiken. Zonnebrand dient u ten alle 
 tijden te vermijden.

40 Zonnebrandcrème of zelfbruinende crème kan het kuurplan 
 beïnvloeden. Wij adviseren u, na het zonnen, te douchen en 
 u in te smeren met een vochtinbrengende crème.

41 Wanneer u na het zonnebaden last krijgt van blaren of 
 ontstekingen, raadpleeg dan uw arts. 

  

 


