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1. TOEPASSING
1.1
Dit huisreglement is van toepassing op alle door GetFit!
verrichte diensten en op alle door haar aangeboden
activiteiten ter locatie van de Vestiging.
1.2
Elk Lid verklaart akkoord te zijn met het huisreglement
van GetFit! Het huisreglement kan worden
teruggevonden op de getfitantwerp.be en kan eveneens
op verzoek van het Lid worden opgevraagd aan de balie
van de Vestiging van GetFit!.
1.3
Het Lid wordt geacht dit huisregelement te hebben
aanvaard indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen
een redelijke termijn na de kennisname of toezending
ervan.
1.4
Het Lid wordt eveneens geacht het huisregelement te
hebben aanvaard indien het Lid zonder protest
deelneemt aan een voor haar/hem eerste dienstverlening
van GetFit!.

2. KLEDIJ & TOEBEHOREN
2.1
Het is verplicht schone en aangepaste sportschoenen
(geen slippers, sandalen of open schoeisel) en gepaste
sportkledij te dragen.
2.2
Het gebruik van een handdoek is omwille van hygiënische
redenen tijdens de lessen ten allen tijde verplicht.
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2.3
Het is verplicht om eventuele dranken in een fles of bidon
mee te nemen die volledig kan worden afgesloten.

3. GEDRAG
3.1
Roken, alcoholgebruik en/of het gebruiken van verboden
middelen is ten strengste verboden en wordt niet
getolereerd.
3.2
Verbaal en/of lichamelijk geweld, alsook enige andere
vorm van agressief, hinderlijk, asociaal en/of storend
gedrag is ten strengste verboden en wordt niet
getolereerd.

4. GEBRUIK VAN TOESTELLEN
4.1
Het is verplicht om alle gebruikte toestellen en materiaal
proper en opgeruimd achter te laten.
4.2
Het is verplicht het materiaal en de apparatuur enkel te
gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5. OVERIGE
5.1
Dieren zijn niet toegelaten.

6. SANCTIES
6.1
Het niet naleven en/of respecteren van het
huisreglement kan door GetFit! gesanctioneerd worden
met onder andere de volgende sancties (niet exhaustief)
en dit zonder opgave van enige motivering:
−
−
−

Het tijdelijk of permanent weigeren of ontzeggen
van toegang tot de Vestiging;
Het tijdelijk of permanent weigeren of ontzeggen
van verdere diensteverlening vanwege GetFit!;
Het opzeggen van het lidmaatschap van het Lid met
directe ingang, zonder opzeggingstermijn en zonder
enige terugbetaling of compensatie.
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