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Huishoudelijk reglement
Toegang tot de club:
 Sippelberg NV houdt zich het recht voor de toegang te ontzeggen, een inschrijving te weigeren en de overeenkomst eenzijdig te verbreken bij
ongepast gedrag, agressie (verbaal of fysiek), bij het niet naleven van de reglementen, bij elke vorm van misbruik van het systeem en bij
geschillen i.v.m. betaling. Dit zonder terugbetaling, schadevergoeding en zonder afstand te doen van de nog te verrichten betalingen.
 Sippelberg NV, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, ongevallen, beschadiging of diefstal van
goederen op het grondgebied van de club (met inbegrip van de parking).
 Houders van een Wildcard abonnement verklaren zich akkoord tot het ontvangen van correspondentie rond onze activiteiten en met het gebruik
van een controlesysteem op basis van biometrische identificatie en foto. Houders die geen gebruik wensen te maken van de toegangscontrole
op basis van de biometrische gegevens kunnen, op verzoek, een toegangspas verkrijgen.
 Het centrum sluit op het vooraf meegedeelde sluitingsuur. U dient het gebouw verlaten te hebben, zodat de alarmsystemen geactiveerd kunnen
worden.
 Dieren worden niet toegelaten in het centrum.
 Roken en het gebruik van drugs, doping en stimulansen zijn verboden in het centrum.
 Dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
 De toegang tot het sportcentrum is verboden voor -18 jarigen.
 De toegang tot de club wordt geweigerd aan personen onder invloed van alcohol en/of drugs, personen met open wonden en met
besmettelijke (huid)ziekten.

De kastjes in de kleedkamers dienen enkel voor gebruik tijdens de duur van het sporten. De kastjes worden elke avond na sluitingsuur
leeggemaakt, dit zonder enig verweer van het lid of recht op schadevergoeding.
 Alle installaties behorend tot Sippelberg NV blijven op ieder moment toegankelijk voor alle aangestelden van Sippelberg NV, mannelijk of
vrouwelijk.
Kleding en accessoires:
 Aangepaste en fatsoenlijke sportkledij is verplicht.
 Gesloten sportschoenen zijn vereist. Bevuilde sportschoenen, stadsschoenen, open schoenen, sandalen of teenslippers, schoenen met hakken
e.a. zijn verboden in de fitness, danszalen, dojo’s, crosstraining,…
 Gsm's, waardevolle voorwerpen, geld en sporttassen zijn niet toegelaten in de sportruimtes. Berg ze op in de daartoe voorziene kastjes in de
kleedkamers. Stadium Group (Sippelberg NV) is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal.
 Cardiometers, TGS-sleutels, oortjes, handdoeken enz. worden niet uitgeleend en ook niet in bewaring gehouden aan de balie. Het is dus
aanbevolen je eigen materiaal mee te brengen.
 Om veiligheidsredenen zijn loshangende kledij, haren, sleutellinten, sjaals, kledij met kap of capuchon, hoofddeksels en alle andere kledij of
ieder andere vestimentaire accessoire verboden. Omwille van gezondheidsredenen kan, uitzonderlijk en na overleg met de verantwoordelijke,
hiervan afgeweken worden.
Gedrag:
 Rust, kalmte en respect voor de omgeving zijn noodzakelijk voor een optimale work-out.
 De leden worden verzocht om de club en haar uitrustingen met eerbied te behandelen en eventuele schade zal vergoed moeten worden.
 Op tijd komen voor de lessen en afspraken is een must, zo niet zal de toegang tot de les geweigerd worden. Het toegangsticket dient te
worden afgegeven aan de leraar voor de start van de les.
 Fitnesstoestellen mogen door maximaal 2 personen tegelijk worden gebruikt en mogen onder geen beding gereserveerd worden door middel
van handdoeken e.d. In geen geval mag een toestel gemonopoliseerd worden.
 Alle materiaal moet na gebruik terug op zijn plaats gelegd worden.
 De beslissing betreffende het openen en sluiten van vensters, het aan- en uitzetten van airconditioning, de muziekkeuze en de keuze van
televisiezenders ligt uitsluitend bij het personeel.
Hygiëne, orde en netheid:
 Om hygiënische redenen is het verplicht alle toestellen en matjes te beschermen met een handdoek. (Cardio- en krachttoestellen)
 Reinigende sprays en papieren servetten staan ter beschikking om het gebruikte toestel en eventueel ook de grond rondom het toestel na
gebruik te reinigen.
 Afval en lege flessen dienen gedeponeerd te worden in de vuilnisbakken.
Veiligheid en verantwoordelijkheid:
 Alvorens de Bodyplate en inversietafel te gebruiken, moet een formulier ondertekend worden als bewijs dat men voldoende uitleg heeft
gekregen over het correcte gebruik van deze toestellen en dat men de technische fiche in verband met veiligheidsvoorschriften heeft
geraadpleegd.

Om redenen van veiligheid, hygiëne of gedrag, is het toezichthoudend personeel van het centrum toegestaan om in hun functie eenieder de
toegang tot de lokalen te verbieden. Meningsverschillen met betrekking tot de toepassing van het reglement zullen steeds in het voordeel van
de fitnessbegeleider beslecht worden, ook wanneer het onderwerp van het geschil niet expliciet opgenomen is in het reglement.
Specifieke regels voor zwembad/sauna/douches/hammam …
 Het gebruik van een handdoek is verplicht in de sauna’s, op de banken en op de ligzetels.
 Het gebruik van een badmuts is verplicht in het zwembad.
 Zwemshorts, bermuda’s, bevuilde sandalen en schoenen zijn verboden.
 Ballen, strandballen, zwemvliezen en snorkels zijn strikt verboden in en rond het zwembad.
 Het is strikt verboden te duiken, lopen, springen, roepen, luid te praten en te vechten in en rond het zwembad.
 Het is verboden andere sporten te beoefenen dan zwemmen en aqua gym in het zwembad. Spelletjes en oefeningen die de rust van de andere
klanten verstoren en hinderen zullen onmiddellijk worden stilgelegd.
 Onberispelijk en fatsoenlijk gedrag is vereist. Personen met verkeerde bedoelingen en misplaatst gedrag, van welke aard ook, zullen
aangemaand worden het zwembad onmiddellijk en definitief te verlaten.
 Om hygiënische redenen is het verplicht te douchen en door de desinfecterende voetbaden te gaan alvorens het zwembad, de sauna of de
hammam te betreden.
 Om hygiënische redenen is het strikt verboden zich te scheren, te epileren, peeling en kleurshampoos te gebruiken.
 Het gebruik van essentiële oliën is verboden in de sauna’s en de hammam.
 Het is verboden om vloeistoffen op de stenen van de sauna’s te gieten.
 De hammam herstart automatisch om de 15 minuten, gelieve geen water of andere substanties in de installaties te gieten.

Alvorens gebruik te maken van het zwembad, verklaart elke klant over genoeg zwemervaring te beschikken om zonder toezicht of hulp te
kunnen zwemmen.

Het is verboden om ondergoed te dragen.

Rust en stilte wordt verwacht bij het gebruik van zwembad, sauna, …

