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HUISREGELS 

“We willen onszelf graag volledig focussen op jouw training! We 

houden graag een nette en efficiënte trainingsruimte. Zorg daarom dat 

je jezelf houdt aan onze huisregels.” 

1. Bij het betreden van de sportruimtes is een handdoek en het dragen van 

sportschoenen, die enkel binnen gebruikt worden, verplicht. 

2. Natuurlijk wil je er goed en verzorgd uitzien, daarom is het dragen van 

correcte en schone sportkleding verplicht. Je wilt graag in een frisse ruimte 

trainen, zorg dan dat je ook fris op de trainingen verschijnt. 

3. We hebben liever niet dat je rookt, maar doe je dat toch? Absoluut niet in 

onze sportruimtes. 

4. Er wordt van u verwacht dat u op tijd op het afgesproken tijdstip en locatie 

aanwezig bent. 

5. Er kan altijd iets gebeuren waardoor u uw afspraak moet annuleren. Dat kan 

gratis tot 24 uur van tevoren, mits er een nieuwe afspraak wordt gemaakt. 

6. Ook het terugleggen van de gewichten en stangen behoort tot de training. 

7. Heb je vragen over je training, je gezondheid of je resultaat? Waarom 

wachten, vraag direct! 
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8. Ben je tevreden over onze service en kwaliteit, vertel het aan anderen! Heb 

je opmerkingen of verbeterpunten, zeg het ons! 

9. Indien je schade hebt toegebracht aan materialen van FyLA Sports bent je 

verplicht deze te vergoeden. 

10.FyLA Sports kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of ongeval 

of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook. 

FyLA Sports kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke of 

materialistische schade. 

11.FyLA Sports is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen in en om 

het terrein. 

12.FyLA Sports behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke 

schending van de huisregels of ander gebleken onacceptabel gedrag, een 

overeenkomst te beëindigen.  

 
 
 


