Huisregels
Alle deelnemers van ZUMMITT komen voor het leveren van sportieve prestaties en
ontspanning. Om het bezoek voor iedereen plezierig te maken heeft ZUMMITT een aantal
huisregels opgesteld:
1. Iedere deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn en zich te houden aan de
huisregels van ZUMMITT;
2. Het is verplicht om uw membership tag te scannen om toegang te krijgen tot
de sportschool. Zonder membership tag wordt geen toegang verleend;
3. Kinderen tussen 10 en 16 jaar mogen uitsluitend trainen onder begeleiding van een
volwassene of de ZUMMITT Personal Trainer
4. Het is voor Personal Trainers ten strengste verboden om binnen ZUMMITT de eigen
personal training lessen te geven.
5. Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het sporten bij ZUMMITT. Dit is niet
alleen hygiënischer voor uzelf maar ook voor anderen;
6. U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u
buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven zijn niet toegestaan;
7. Het is verplicht correcte en schone kleding te dragen;
8. Het is niet toegestaan etenswaren te nuttigen in de trainingsruimte;
9. Het is niet toegestaan jassen en tassen mee te nemen in de trainingsruimte. Wij raden u
aan kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training in een kluisje op te bergen;
10. Leg na uw training losse onderdelen terug op hun plaats;
11. Maak na uw training het apparaat of de plaats waar u transpiratie achterlaat droog
voor de mensen die na u komen;
12. ZUMMITT is niet verantwoordelijk voor verlies van persoonlijke eigendommen of
bezittingen;
13. De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;
14. Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de
sportruimten;
15. Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste
verboden;
16. (Huis)dieren zijn niet toegestaan;
17. Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van
ZUMMITT;
18. Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;
19. Het is niet toegestaan apparaten onnodig bezet te houden;
20. Gelieve af te drogen in het natte gedeelte van de kleedkamer;
21. Verbaal- en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.

