
Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten

Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten

Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten

Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht

Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen (geen slippers of sandalen) en gepaste sportkleding (hemdjes of

mouwloze shirts zijn niet toegestaan) te dragen

Petje of cap is niet toegestaan in ons sportcentrum

Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden

Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen

Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden

Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van Go4Fit

De aanwijzingen van onze trainers en coaches dienen strikt opgevolgd te worden

Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden

Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Go4Fit

Scan bij binnenkomst je Sportkaart/digitale pas met de barcode scanner

Pas verloren? Aan de balie op de club kun je een nieuwe Sportpas aanschaffen of je barcode opvragen

Bij go4fit is cameratoezicht om eventuele misstanden op te sporen. 

Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd

Ongewenste en/of intimiteiten bij Go4Fit worden niet getolereerd

wij raden u aan om gebruik te maken van de lockers voor het opbergen van uw eigendommen

Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de lockers, deze worden dagelijks

gecontroleerd en opengemaakt

Go4Fit is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel

in en om Go4Fit

Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie

Sportclub Go4Fit kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

Go4Fit is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te

ontzeggen tot de aangesloten Sportclubs en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.

 

WELKOM BIJ
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wellness
Douchen is verplicht voor en na gebruik van de sauna.

Kleding is in de sauna niet toegestaan

In verband met hygiëne is het niet toegestaan zich te scheren in de kleedkamers

Gelieve af te drogen in het natte gedeelte van de kleedkamer

algemeen

www.go4fit.nl


