Huisregels “Doe alsof je thuis bent”
Om het bezoek en sporten bij De Werkplaats (hierna: “De Werkplaats” of “wij”) voor iedereen zo
plezierig te maken en te houden, hebben we een aantal huisregels opgesteld. We vinden het
namelijk belangrijk dat je in een sportieve, veilige en gezellige omgeving kunt komen sporten.
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De Werkplaats is een rookvrije vestiging;
Draag correcte en veilige sportkleding en gebruik goede en schone sportschoenen;
Gebruik tijdens het trainen altijd een handdoek;
Losse onderdelen (gewichten, dumbbells etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats;
Gebruik in de studio afsluitbare drinkbekers (bidons);
Etenswaren zijn alleen toegestaan in onze Lounge;
Bellen is niet toegestaan in de studio;
Ter bescherming van je eigendommen adviseren wij om een locker te gebruiken. Berg je
waardevolle spullen, jassen, tassen of andere kledingstukken op in de locker en neem het
niet mee naar de studio. Sluit de locker af door een zelf meegenomen hangslot. Na
sluitingstijd worden alle kluisjes geopend door ons personeel. De Werkplaats is te allen tijde
niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen;
Ter voorkoming van beschadigingen aan sieraden en/-of het oplopen van blessures raden wij
ten zeerste af sieraden te dragen tijdens het sporten. De Werkplaats is te allen tijde niet
aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van eigendommen;
Ongewenste en/-of gewenste intimiteiten in De Werkplaats zijn niet toegestaan;
Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden;
Het gebruik van alcohol is niet toegestaan;
De werkplaats niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om de studio.

Het in strijd handelen met bovenstaande regels kan intrekking van het lidmaatschap tot gevolg
hebben, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.
Wanneer je bij De werkplaats sport ga je akkoord met deze huisregels, zo ook opgenomen in onze
algemene voorwaarden.

