
HUISREGLEMENT 
 

• Het is verboden te roken in gans het complex. 
 

• Het is verboden eigen lotions, crèmes en of oliën te gebruiken in ons 
complex en zeker geen producten toe te voegen in het zwembad of jacuzzi. 

 
• Voor het in gebruik nemen van het complex dient u een douche te nemen en 

u bent verplicht badslippers te dragen. 
 

• Verboden met schoenen de natte ruimte te betreden. U dient uw schoenen 
te plaatsen op de daarvoor voorziene plaats. 

 
• Eigen dranken en eten zijn niet toegelaten. 

 
• Kinderen dienen steeds onder toezicht te blijven van een volwassen 

persoon. 
 

• Gelieve op tijd terug de private wellness te verlaten zodat ook de volgende 
mensen het complex ordelijk en op tijd binnen kunnen. 

 
• Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, lichamelijke of materiële 

schade, verlies van goederen of foutief gebruik van materialen en zullen dus 
ook nooit in gebreke kunnen worden gesteld. Wij zijn ook niet verplicht een 
schadevergoeding te betalen. 

 
• Wanneer schade aangebracht wordt aan onze accommodatie kan u 

hiervoor de  rekening gepresenteerd krijgen. Instellingen van de apparatuur 
worden niet door de klant gewijzigd. 

 
• Verboden te duiken of te springen  in het zwembad . 

 
• Iedereen die een boeking bij ons maakt gaat akkoord met de volgende 

voorwaarde : van 3 tot 1 werkdag voor reservatie annuleren dient u 20 
euro annulatiekosten te betalen, de dag zelf annuleren dan betaalt u 50 
euro, bij niet afzeggen of komen opdagen dient de volledige beurt betaald 
te worden. Let wel op : wanneer de boeking nog kan verhuurd worden 
vallen deze kosten weg, u kan dus best bij annulatie uw beurt proberen 
door te geven aan iemand anders zodat u niet met kosten zit. 

 
• Ik heb het recht om mensen te weigeren om welke reden dan ook. 

 
• Iedereen die gebruik maakt van deze private accommodatie verklaart zich 

automatisch akkoord met de huisregels. 
 
 


