Huisregels Groepslessen
Algemeen











U dient bij binnenkomst uw sportpas door de scanner te laten halen bij de receptie van Sportcentrum
de Trits (in het weekend en vrijdagavond bij de fitnessbalie), waarna u een “Startbewijs”krijgt.
Uw toegang wordt geweigerd als uw pas is verlopen en/of het abonnement niet is betaald.
Zonder geldig “Startbewijs” krijgt u geen toegang tot de les.
Het is niet toegestaan de zalen met buitenschoenen te betreden.
Het is niet toegestaan losse kleding/schoeisel in de zalen mee te nemen. Uw sporttas kunt u
meenemen naar de groepsles. Hier kunt u uw tas kwijt in het daarvoor bestemde rek.
Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht hygiënisch oogpunt
Er mag in de zalen alleen water gedronken worden. Er mag in de zalen geen eten worden genuttigd.
Wijzigingen in de openingstijden en/of groepslessen worden van te voren bekend gemaakt.
U dient voor aanvangstijd aanwezig te zijn in de les. Gelieve hiermee respectvol om te gaan.
De deur zal sluiten wanneer de les begonnen is.

Aan- en afmelden









U kunt bij de receptie van Sportcentrum de Trits een gereserveerde plek voor een les bespreken.
Indien een les het maximaal aantal deelnemers heeft bereikt, kunt u zich opgeven voor een wachtlijst.
Er wordt contact opgenomen zodra er een plek vrijkomt.
Indien u een gereserveerde plek heeft dient u dit zelf bij absentie tijdig te melden (uiterlijk twee uur
voor aanvang van uw groepsles).
Indien u twee keer achter elkaar uw gereserveerde plek niet afmeldt, komt uw plek te vervallen, zodat
er plaats vrij komt voor een andere sporter. Hiervoor vragen wij uw begrip. Dit systeem maakt het
mogelijk dat wij u en anderen de beste service kunnen bieden.
Indien u een les wilt inhalen, kunt zich hiervoor op de lijst laten zetten.
Een gemiste les kunt u alleen inhalen binnen uw abonnementsperiode.
Het aan- en afmelden voor een les kan op de volgende manier:
-

Bij de receptie van Sportcentrum de Trits
Telefonisch: 035-5418348
Per email: info@detrits.nl

Nb: Sportcentrum de Trits is niet aansprakelijk voor blessures, verlies en/of diefstal van persoonlijke
eigendommen.
Wij wensen u een prettige training!
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