
Huisreglement
 ALGEMEEN

- Iedere bezoeker dient de rust van de andere klanten om zich heen te respecteren.
-  Familiesauna Espace is niet aansprakelijk voor diefstal of zoekgeraakte voorwerp.  
 Let daarom steeds goed op uw spullen. 
-  Let goed op uw kinderen! Zij dienen de rust van de andere klanten niet te verstoren.
-  Kinderen jonger dan 6 jaar zijn steeds vergezeld van een toezichthoudende volwassene. 
-  De directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de vei  
 ligheid en de gezondheid van de aanwezigen de toegang tot de inrichting te verbieden  
 (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleven van dit reglement)
-  Het is verboden om meegenomen drank of eten te nuttigen. 
-  Obsceen gedrag, agressie of intimidatie is ten strengste verboden.

 BADGEDEELTE

-  Verplicht douchen voor en na elke saunabeurt.
-  Verplicht douchen vooraleer het zwembad, dompelbad of de jacuzzi te betreden.
-  Badslippers zijn verplicht.
-  Al het transpiratievocht in de sauna moet zo goed mogelijk met een handdoek opgevangen  
 worden. Neem daarom altijd een handdoek mee in de saunacabine. Plaats de handdoek ook  
 onder uw voeten. Laat uw handdoek vervolgens niet in de saunacabine liggen maar hang ze  
 aan de haak. 
-  Het is niet toegestaan om water op de saunakachel te gieten.  
 Dit gebeurt enkel door bevoegde personen. 

-  De zwembaden zijn niet voorzien om te duiken of te springen. De diepte van het binnenzwem 
 bad is 1,20 meter en van het buitenzwembad 1,30 meter. Duiken en springen in het water is  
 dus ten strengste verboden. Ook in de jacuzzi en het dompelbad. 

-  Geen bal- of waterspelen toegelaten in het water. 

 HORECAGEDEELTE

-  In de bar en de relaxruimte boven wordt enkel betreed met een badjas.
-  Zit- of ligplaatsen worden niet gereserveerd. 

 Alvast bedankt voor het naleven van deze regels. 
 Namens het volledige team wensen we u een aangenaam verblijf bij Familiesauna Espace. 
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