Huisregels bij eigen gebruik Fitnesstuin
Fijn dat u er bent! Graag maken we u attent op een aantal zaken waarmee wij uw plezier
zoveel mogelijk kunnen waarborgen.


Voor gebruik van de fitnesstuin dient u zich te melden bij de receptie (ook als er al
leden aan het sporten zijn). Tegen inlevering van uw sportpas en na
ondertekening van de huisregels krijgt u een sleutel van de fitnesstuin mee. Mocht
de receptie gesloten zijn, dan kunt u zich melden bij de fitnessbalie.



De fitnesstuin is alleen toegankelijk binnen openingstijden van de fitness en op het
moment dat er geen les wordt gegeven.



De fitnesstuin wordt enkel betreden via het hek bij de fietsenstalling aan de
voorzijde van Sportcentrum de Trits.



Gedurende het sporten gaat u zo met de materialen om waar ze voor bedoeld zijn.



Het laten vallen van gewichten mag uitsluitend op de rubberen vloer (dus niet op
gras of stenen).



Het dragen van sportkleding is verplicht (bovenlichaam dient ook bedekt te zijn).



Gebruik van muziek is niet toegestaan.



Materialen uit de berging worden na gebruik op dezelfde plaats teruggelegd.



Na afloop van uw sportactiviteit dient u de fitnesstuin achterlaten zoals u deze
hebt aangetroffen.



Mocht u enige gebreken ontdekken of als materialen beschadigd geraakt zijn
tijdens het gebruik van de fitnesstuin dient u dit direct te melden na afloop bij de
receptie (of fitness als de receptie gesloten is).



Na afloop en verlaten van de fitnesstuin dient u de berging en het hek op slot te
draaien en kunt u zich melden bij de receptie (of fitness als de receptie gesloten
is), waar inlevering van de sleutel uw sportpas weer terugkrijgt.



Het sporten in de fitnesstuin zonder begeleiding is op geheel eigen risico!
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