
 

 
 

 

FITNESSCENTRUM CLASSIC GYM JULIANADORP 

HUISREGELS versie 1.0 
Mr. Tigchelaarstraat 1, 1787 BB Julianadorp  

Incassant ID: NL46ZZZ370655920000 
IBAN: NL 86 RABO 0161809154, BIC: RABONL2U, KvK 37065592 

Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven.  
 
De huisregels van Fitnesscentrum Classic Gym zijn:  
1. Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van Fitnesscentrum Classic gym.  
2. Dranken mogen alleen in een afgesloten plastic fles/bidon meegenomen worden in de fitnessruimte.  
3. Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.  
4. Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten.  
5. Dieren zijn niet toegestaan.  
6. Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Fitnesscentrum Classic  
    Gym.  
7. Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de fitnessruimte. Wij raden je aan waardevolle spullen op te  
    bergen in de lockers. Slotjes zijn eventueel, tegen betaling, verkrijgbaar aan de receptie 
8. Na het sporten geen eigendommen achter te laten in de lockers. Deze worden regelmatig gecontroleerd  
    en leeg gemaakt. 
9. Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht.  
10. Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te  
     dragen.  
11. Gebruik van ‘halter’ riemen op de fitnesstoestellen is niet toegestaan i.v.m. beschadiging van de  
     zittingen. 
12. Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.  
13. Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen met eigen handdoek of papier wat aanwezig is  
     in de zaal.  
14. Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen.  
15. Het is niet toegestaan machines en/of materialen onnodig bezet te houden.  
16. Het is niet toegestaan foto’s in het centrum te maken, waar anderen op staan, mits er expliciet  
    toestemming voor is gevraag en gegeven. 
17. Na het gebruik van de doucheruimte dient men zich af te drogen in de natte ruimte. 
18. Men dient zich bij het gebruiken van de sauna altijd aan het geldende saunareglement te houden. Deze  
     hangt ten alle tijden bij de sauna 
19. Het is niet toegestaan zelfstandig (nood)deuren te openen als dit niet strikt noodzakelijk is. 
20. Het is niet toegestaan de airco’s, beluchting, geluidsinstallaties en andere apparatuur aan te zetten  
     zonder uitdrukkelijke toestemming van het personeel. 
21. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.  
22. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd. 
23. Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.  
24. Fitnesscentrum Classic Gym is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen  
    en/of lichamelijk letsel in en om het fitnesscentrum. Fitnesscentrum Classic gym kan als zodanig niet  
    aansprakelijk worden gesteld.  
25. Fitnesscentrum Classic Gym is altijd bevoegd om, wegens haar gerechtvaardigde redenen, personen  
     tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen (en aanverwante activiteiten) en om de  
     lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen. 
 

 


