Vita Allegra Huishoudelijk reglement.
Dit reglement is opgesteld voor alle leden van Vita Allegra Wellness Center. Bij het ondertekenen van
het Inschrijf formulier gaat u akkoord met dit reglement. Indien het reglement door een lid niet wordt
nageleefd, zijn wij bevoegd zijn/haar lidmaatschap te beëindigen en zijn/haar lidmaatschapskaart in te
nemen.
1. Veiligheid.
- Vita allegra is een onderdeel van het Boshotel. Wij hanteren dezelfde regels, indien deze niet
worden nageleefd zijn wij genoodzaakt uw lidmaatschap op te zeggen.
- Al het gebruik van de activiteiten / faciliteiten van Vita Allegra Wellness Center is op eigen
risico. Vita Allegra stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade.
- U dient bij elk bezoek uw lidmaatschapspas bij de hand te hebben.
- Medewerkers van Vita Allegra Wellness Center/ Boshotel Vlodrop BV zijn gerechtigd uw
leden pas te controleren.
- U dient kennis te hebben van de wijze waarop de fitness apparatuur in Vita Allegra werkt op
het gebied van instellingen.
- Gebruik van de fitness en sauna apparatuur is beneden de 16 jaar niet toegestaan.
- Geld, sieraden en andere artikelen van waarde mogen op eigen risico in bewaring gegeven
worden bij de aanwezige verantwoordelijke. Vita Allegra stelt zich niet aansprakelijk voor
verlies of beschadiging van eigendommen van leden. Tevens zijn er kluisjes aanwezig. Ook
hier geld: gebruik op eigen risico.
- Schade aan de fitness of sauna apparatuur die door u veroorzaakt is dient ten alle tijden
doorgegeven te worden aan een van de medewerkers.
- Gebruikte materialen dienen na gebruik door een lid weer opgeruimd te worden door hetzelfde
lid.
- Er zal niet altijd een personeelslid aanwezig zijn in de fitnessruimte.
- Indien er geen personeel aanwezig is en u wil toch trainen, dan wijzen wij u er nogmaals op
dat dit volledig op eigen risico is.

2. Lidmaatschap
- Een lidmaatschap loopt altijd tot de 1e dag van een maand.
- Het bedrag dat genoteerd staat op het inschrijf formulier wordt elke maand automatisch
geïncasseerd
- Wanneer het lidmaatschapsgeld langer dan 2 maanden niet geïncasseerd kan worden, wordt
het lidmaatschap per direct beëindigd en loopt de sporter kans op een boete.
- Na het opzeggen van een lidmaatschap volgt er altijd nog 1 incasso van het lidmaatschapsgeld.
(1 maand opzegtermijn).
- Bij een blessure of andere oorzaak waardoor een lid niet meer zou kunnen sporten geldt tevens
1 maand opzegtermijn.
- Bij het pauzeren van een lidmaatschap dient er ten alle tijden een pauzeer formulier te worden
ingevuld.
- Een lidmaatschap kan uitsluiten per hele kalendermaand gepauzeerd worden.
- Het pauzeer formulier dient minimaal 1 dag voor het einde van de voorgaande kalendermaand
in het bezit te zijn van ons fitness personeel. Ter verduidelijking: Wanneer een lid in februari
zijn/haar lidmaatschap wil pauzeren, dient hij of zij het pauzeerformulier uiterlijk op 31
januari in te leveren bij onze fitness instructeurs.
- Vita Allegra heeft de bevoegdheid het lidmaatschapsbedrag aan te passen bij het gebruik van
een “maand contract”.
- Vita Allegra is wel genoodzaakt dit van te voren aan haar leden aan te geven.
- Uw lidmaatschapskaart is uitsluitend geldig voor uzelf.
- Iedereen heeft recht op 1 gratis fitness proefles bij Vita Allegra Wellness Center

Het lid dient onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de gedragsregels van Vita Allegra Wellness
Center, wat inhoudt:
1.

Niet schreeuwen of lawaai maken.

2.

Andere mensen niet lastig te vallen.

3.

Discreet om te gaan in de douche/sauna/saunalandschap en zwembad.

4.

Geen seksuele handelingen te verrichten.

5.

Geen beledigende opmerkingen te maken.

6.

Geen drugs of alcohol te gebruiken.

- Leden van Vita Allegra mogen uitsluitend introducés meenemen voor een proefles in overleg met
een van onze instructeurs. Ook mogen deze “proeftrainingen” alleen plaatsvinden in uren dat er een
instructeur aanwezig en beschikbaar is.

3. Hygiëne
- Gebruik van een handdoek op de fitness apparatuur is verplicht
- In zwembad / saunalandschap is het verboden schoenen te dragen.
Sportkleding is vereist. Deze kleding moet het bovenlichaam bedekken en mag niet
aanstootgevend zijn.
- Roken is verboden in alle ruimtes.
- Gebruik van kluisjes in de kleedlokalen is verplicht.
- Het is niet toegestaan kluissleutels mee naar huis te nemen.
4. Gebruik tv’s en radio.
- Elk lid mag de tv’s bedienen.
- Indien 2 leden ieder iets anders willen zien, is het aan de op dat moment aanwezige
medewerker wat er op de tv te zien is.
- De volume knop van de radio mag door alle leden bediend worden.
- Indien 2 leden het niet eens worden over het volume, beslist de op dat moment aanwezige
medewerker over het volume.

5.
-

-

Zwembad / sauna / saunalandschap
Er is geen toezicht aanwezig bij het zwembad.
Zwemmen zonder zwemdiploma is niet toegestaan zonder ouderlijk toezicht.
Het is verboden te duiken.
De zwembad trapjes dienen gebruikt te worden bij het in en uit gaan van het zwembad.
Er dient minimaal een uur voor aanvang aangegeven te worden dat u gebruik wilt maken van
het saunalandschap.
Het saunalandschap is uitsluitend toegankelijk
 Voor mensen die een sauna lidmaatschap hebben.
 Voor mensen die een beauty arrangement hebben inclusief gebruik van het
saunalandschap.
 Voor mensen die een sauna dagkaart hebben
Indien er door personeel gevraagd wordt de sauna te verlaten, dan dient u dit advies ten aller
tijden op te volgen.

6. Groepsactiviteiten
- U dient zich altijd aan de instructies van de op dat moment aanwezige instructeur te houden.
- U dient medesporters niet te storen gedurende een groepsactiviteit.

7. Persoonsgegevens
- De gegevens die ingevuld staan op het inschrijf / intake formulier zijn uitsluitend in te zien
door medewerkers van Vita Allegra Wellness Center. En mogen alleen voor doeleinden
gebruikt worden die besproken zijn met het lid.
- Er worden camera beelden gemaakt in de fitness ruimte.

8. Kleding
- Sportkleding is vereist. Deze kleding moet het bovenlichaam bedekken en mag niet
aanstootgevend zijn.
- Schoeisel dat u gebruikt op de fitness apparatuur mag niet buiten gedragen zijn.
- Betreden van de sportschool mag uitsluitend met sportschoeisel.
- In het zwembad is het dragen van badkleding verplicht.

9. Aanvullend
- Directie behoudt zich het recht voor ten alle tijden een lidmaatschap te weigeren en/of te
beëindigen indien zij hiervoor dringende redenen ziet.
- Dit huishoudelijk reglement kan door de directie worden aangepast zonder opgave van
redenen. De leden worden dan geïnformeerd.
- Wanneer een lidmaatschapspas kwijt is geraakt, wordt er € 15,00 in rekening gebracht voor
een nieuwe toegangspas.

