
Deze huis- en gedragsregels gelden ter aanvulling op onze algemene huis- en gedragsregels, welke u 
aantreft bij de receptiebalie, en zijn geldend voor het fitnesscentrum.

•  Uw persoonlijke abonnementspas dient u tijdens een bezoek aan De Bonte Wever altijd te kunnen tonen.

•  Wij vragen voor uw persoonlijke abonnementspas een waarborg van € 10,00 per pas. Deze ontvangt u retour indien u uw abonnement 

heeft beëindigd conform opzegtermijn en u uw persoonlijke abonnementspas heeft ingeleverd bij de receptie van De Bonte Wever.

•  Voor de fitness adviseren wij u de introductietrainingen op afspraak te volgen Op deze wijze maken wij u graag vertrouwd met de 

apparatuur en voorkomt u zo verkeerd gebruik en een eventuele kans op blessures. Hierbij wordt altijd een intake afgenomen zodat wij 

voor uw veiligheid op de hoogte zijn van eventuele medische aandoeningen.

•  Om de lessen tijdig te laten beginnen en ongestoord te laten plaatsvinden, verzoeken wij u om 5 minuten voor aanvang van de 

groepsles aanwezig te zijn. Voor de ingang van de groepslesruimte is een wachtruimte. Uw instructeur haalt u hier op. Bij aanvang van 

de les sluiten de deuren van de groepslesruimte. Alsnog deelnemen aan de lessen is dan niet meer mogelijk.

• Correcte sportkleding is i.v.m. de hygiëne in alle sportruimtes voor alle sporten verplicht.

•  Voor uw eigen veiligheid en vanwege hygiënische redenen bent u verplicht zaalschoeisel te dragen in zowel de fitness als de 

groepslesruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven zijn niet toegestaan.

• Vanwege hygiënische redenen verzoeken wij u op de diverse fitnesstoestellen een (extra) handdoek te gebruiken.

•  In de lounge van het fitnesscentrum kunt u thee/koffie/fris of iets te eten nuttigen. In de fitnessruimte is dit niet toegestaan. Op de 

toestellen vragen wij u bij voorkeur te drinken uit een afgesloten bidon of eventueel een flesje met dop. Bekertjes zijn daarbij niet 

toegestaan.

•  In de fitness- en groepsleszalen is het niet toegestaan om te telefoneren. Dit kan voor andere sporters en de medewerkers als storend 

worden ervaren. Indien nodig kunt u bij wijze van uitzondering in het lounge gedeelte van het fitnesscentrum telefoneren.

•  Wij verzoeken u om geen kleding en of tassen in de fitnessruimte te plaatsen. U kunt hiervoor gebruik maken van de diverse lockers.  

De sleutels van de lockers mogen niet meegenomen worden buiten De Bonte Wever.

•  Verlies, schade, letsel: De Bonte Wever is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan eigendommen van gasten. Ook in 

geval van verlies van spullen die zich bijvoorbeeld in kleding bevinden en in geval van letsel aan personen is De Bonte Wever niet 

aansprakelijk.

•  Een ieder dient zijn eigen gebruikte trainingsapparatuur op te ruimen en af te nemen met de aanwezige schoonmaakmaterialen.

•  Voor informatie betreffende de voorwaarden van alle sportabonnementen verwijzen wij u graag naar de flyer voorwaarden 

sportabonnement.

•  Een sportabonnement is strikt persoonsgebonden. Indien misbruik wordt geconstateerd wordt de sportpas geblokkeerd en volgt er een 

ontzegging van 1 maand. U ontvangt hiervan een schriftelijke melding. Tijdens een ontzegging geldt dat er nimmer sprake is van het 

vervallen van de verplichting tot het voldoen van het abonnementsgeld.

•  De minimum leeftijd voor het sporten in het fitnesscentrum is 12 jaar. Vanaf deze leeftijd mag alleen onder begeleiding van een 

volwassene/ouder gesport worden. De volwassen toezichthouder dient ook een abonnement te hebben afgesloten. Voor het gebruik 

van losse gewichten/krachttoestellen en het deelnemen aan groepslessen geldt de minimum leeftijd van 16 jaar. Vanaf de leeftijd van 16 

jaar mag er zonder begeleiding van een volwassene gesport worden en aan alle groepslessen worden deelgenomen.

• Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

• Er mogen in het fitnesscentrum i.v.m. de privacy geen foto’s genomen worden.

•  Binnen De Bonte Wever wordt gebruik gemaakt van een camerasysteem. Middels het betreden van ons pand stemt u hier mee in.

•  Indien u zich schuldig maakt aan hinderlijk of aanstootgevend gedrag of anderszins onze huisregels overtreedt kan u de toegang tot 

ons complex ontzegd worden. Restitutie van abonnementsgelden is in dit geval niet mogelijk.

• Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Beslissingen van het personeel zijn bindend.

Bij het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huis- en gedragsregels. Bij het plegen van een 

strafbaar feit wordt te allen tijden de politie ingeschakeld. De Bonte Wever heeft het recht u een ontzegging voor het complex te verlenen, 

indien u zich niet houdt aan de huis- en gedragsregels.
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