
HUISREGELS 
 

In de huisregels van Noes Fiolet Studio’s vindt u instructies in het kader van hygiëne, orde en 

veiligheid, noodzakelijk voor een goede en veilige sport- en dansomgeving.  

Het overtreden van de huisregels, dan wel het niet navolgen van instructies kan reden zijn 

om de klant de toegang tot Noes Fiolet Studio’s te ontzeggen, dan wel het abonnement met 

onmiddellijke ingang te beëindigen. 

 

 Bij binnenkomst bent u verplicht uw ledenpas bij de receptie te tonen om u te laten 
registreren. 

 Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, gebruik hiervoor een kluisje. 

 Jassen en tassen zijn in de fitness ruimtes niet toegestaan, deze kunnen worden 
opgeborgen in de kleedkamers en in een kluisje. 

 Bij gebruik van een kluisje dient uw ledenpas als borg voor de sleutel. Bij afwezigheid van 
een ledenpas kan er € 5,- borg worden gevraagd. Voor het verlaten van de sportcentrum 
graag de sleutel inleveren bij de balie en dan ontvangt u uw pasje/borg terug. 

 Het dragen van gepaste sportkleding en schone sportschoenen, waarmee u niet buiten 
heeft gelopen, is verplicht in de fitness ruimtes en dansstudio’s.  

 Het gebruik van een handdoek is verplicht tijdens het trainen. Zo nodig kunt u bij de 
receptie een handdoek huren. 

 Na training alle gebruikte materialen en spullen terugleggen op de daarvoor bestemde 
plaatsen. 

 Laat gebruikte apparatuur voor de volgende gebruiker schoon achter. Gebruik hiervoor het 
papieren doekje en de desinfecterende spray die te vinden zijn in de fitness ruimtes.  

 De lounge ruimte dient als wachtruimte voor en tussen de lessen en wachten in de fitness 
ruimte is niet toegestaan. 

 Kinderen en niet-fitness leden mogen niet in de fitness ruimte (ook niet wanneer ouders 
aan het trainen zijn) i.v.m. de veiligheid. 

 Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties in de lounge ruimte, fitness ruimtes en 
dansstudio’s is niet toegestaan. 

 Het is niet toegestaan om in de fitness ruimtes of dansstudio’s drank anders dan in bidon of 
flesje mee te nemen. In de kleedkamers zijn watertappunten aangebracht om deze te 
vullen. 

 Roken, het gebruik of het verspreiden van drugs en/of verboden middelen zoals anabole 
steroïden is ten strengste verboden.  

 Voor gebruikmaking van de saunaruimte dienen de in deze ruimte opgehangen huisregels 
te worden nageleefd. 

 Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, overlast, discriminatie, agressie en/of geweld in of 
bij het sportcentrum wordt op geen enkele wijze getolereerd.  

 Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het eventueel consulteren van hun huisarts voordat 
zij een trainingsprogramma starten. 

 Noes Fiolet Studio’s is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, verlies of ongevallen in en 
om het sportcentrum.  

 Schade in of aan Noes Fiolet Studio’s, dan wel aan de leden zelf, die ontstaat door het zich 
niet houden door de klant aan instructies en/of vastgestelde regels zal in alle gevallen op 
deze klant worden verhaald. De leden vrijwaren Noes Fiolet Studio’s voor materiële of 
immateriële schade toegebracht door deze leden aan derden.  


