Algemene Huisregels
1.
Iedereen die gebruik maakt van onze faciliteiten verklaart akkoord te gaan met ons
Algemeen Huisreglement.
2.
Aanwijzingen van het personeel van Sauna Molenhoeve dienen steeds te worden
gevolgd.
3.
Het is verboden om eigen voedingswaren en dranken mee te brengen en te
nuttigen.
4.
Gelieve alcohol met mate te gebruiken. Sauna Molenhoeve heeft steeds het recht
om de verkoop van alcohol te weigeren. Sauna Molenhoeve weigert alcohol te schenken aan
minderjarigen.
5.
In de gebouwen én tuin van Sauna Molenhoeve geldt een rookverbod. Voor rokers
zijn specifieke rookzones voorzien.
6.
Sauna Molenhoeve adviseert haar bezoekers om waardevolle voorwerpen altijd op
te bergen in de daarvoor bestemde afsluitbare lockers. Iedere bezoeker is zelf
verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen.
7.
Wij vragen eenieder respect voor alle bezoekers en zich te onthouden van agressief
of racistisch gedrag, ongewenste of gewenste intimiteiten, beledigingen of fysiek geweld.
Bezoekers die zich hier niet aan houden, dienen op eerste verzoek van Sauna Molenhoeve
de faciliteiten onmiddellijk te verlaten, zonder enige vorm van compensatie of
schadevergoeding.
8.
Wij behouden het recht voor om foutief verstrekte informatie op de website
(www.molenhoeve.com), folders of reclame te corrigeren, zowel voor als na een bezoek,
inschrijving of reservatie.
9.
Sauna Molenhoeve kan alvorens de toegang te verlenen tot de faciliteiten,
aanvullende eisen stellen met betrekking tot de persoonlijke hygiëne en de kledij van de
bezoeker. Het verzorgen van de persoonlijke hygiëne (bijvoorbeeld tanden poetsen, scheren,
haar kleuren, etc.) is niet toegestaan in de faciliteiten van Sauna Molenhoeve.
10.
Iedereen VANAF 5 jaar is welkom in het wellnesscomplex. Personen jonger dan
16 jaar dienen bij het bezoek aan het wellnesscomplex dus nog begeleid te worden door een
volwassene (+18 jarige).
11.
Het wellnesscomplex betreden met schoenen, laarzen of ander schoeisel is
verboden. Het dragen van anti-slip badslippers is verplicht bij het zich verplaatsen in het
wellnesscomplex. Sauna’s en baden betreed je blootsvoets.
12.
Draag steeds een badjas wanneer je in de lounge- en rustruimtes bent..
13.
Douchen is verplicht alvorens baden, sauna’s of stoombad te gebruiken. Douchen
na gebruik van een warme ruimte is verplicht alvorens te baden.
14.
Na gebruik van het toilet worden bezoekers vriendelijk verzocht hun handen
grondig te wassen met warm water en zeep.
15.
Voor ieders hygiëne is het verplicht om in de sauna’s en het voetenbad met het
volledige lichaam plaats te nemen op een handdoek.
16.
Iedere bezoeker krijgt tijdens het verblijf een polsbandje om zijn/haar locker te
sluiten en waarmee alle bestedingen worden geregistreerd. Het is verplicht om het bandje te
blijven dragen. Bij verlies van het polsbandje zal een bedrag van € 5 aangerekend worden.
17.
Het gebruik van GSM-toestellen, smartphones, tablets, fototoestellen en laptops in
het sauna gedeelte & de tuin is verboden. Het maken van foto’s of audio(visuele) opnames in
het wellnesscomplex is verboden.
18.
Persoonlijke voorwerpen dienen achtergelaten te worden in de locker. Het gebruik
van sporttassen is niet toegestaan in het wellnesscomplex..
19.
Leg geen handdoeken of ander textiel te drogen in de sauna.
20.
Het is verboden bij onweer (bliksem) de buitenbaden te betreden..

