REGELEMENT SPORTEN
TIJDENS ONBEMANDE UREN
1. Leden mogen uitsluitend individueel binnen komen met hun eigen toegangskaart
(deze mag niet aan derden uitgeleend worden). Het is niet toegestaan iemand
anders tegelijk met u naar binnen te laten.
2. Toegang tot de sportruimte doet u via het toegangspoortje.
3. De kleedruimte mag uitsluitend gebruikt worden voor het omkleden.
Samenscholing is niet toegestaan.
4. Douchen is mogelijk ook tijdens de onbemande uren.
5. Het is ten strengste verboden om achter de balie te komen.
6. Het is niet toegestaan om aan de geluidsinstallatie te komen.
7. Het is verboden het pand te betreden onder invloed van drank, drugs of andere
verdovende en/of andere illegale middelen. Ook het verhandelen hiervan is ten
strengste verboden.
8. Het is niet toegestaan goederen of levensmiddelen te laten bezorgen of te nuttigen.
9. De noodknoppen worden uitsluitend gebruikt bij nood. Bij ongeldig gebruik worden
de kosten €150,00 aan u doorberekend.
10. Bent u uw toegangskaart kwijt dan dient u tijdens de bemande uren langs te komen.
Telefonisch kunnen wij u niet helpen.
11. Bij gebruik van de loopband zet dan de veiligheidsclip van de noodstop op uw
kleding.
12. Noodkoord aan het security bord:
a. Bij onbemande uren voor de veiligheid
b. Verplicht: Wanneer er medische of lichamelijke beperkingen zijn.
c. Verplicht: Tussen 23:00 en 07:00 uur
13. Zorg ervoor dat u uw abonnement tijdig verlengd bij pin/contante betaling.
Dit dient u tijdens de bemande uren te doen.
14. Tijdens de onbemande uren dient u te allen tijde goed herkenbaar te zijn.
Dus geen petjes, mutsen of zonnebrillen opzetten.
15. Gebruik voor de veiligheid geen apparatuur waar u niet bekend mee bent.
16. Relife heeft de mogelijkheid bij overtreding van de regels het lidmaatschap per
direct te beëindigen.
17. Relife behoud zich het recht om de toegang tijdens onbemande uren te allen tijde
in te trekken zonder opgaaf van redenen.

