Regels verhuur Wellness
Uw reservering zoals gemaakt, is pas definitief zodra u van ons een bevestiging per email heeft
ontvangen. Mocht u binnen 24 uur na reserveren nog geen bevestiging van ons hebben ontvangen of
zijn de activiteiten, zoals genoemd in onze bevestiging naar u, niet in overeenstemming met
uwreservering, neemt u dan alstublieft zo snel mogelijk contact met ons op via
klantenservice@sportschooloverfit.nl of te bellen naar 030-7857742. Wanneer u de sportschool en
Wellness ruimte van OverFit B.V. betreedt en gebruik wilt maken van onze diensten en producten,
dan gaat u akkoord met onderstaande regels.
OverFit hecht waarde aan hygiëne en kwaliteit. Om maximale service aan onze gasten te bieden
hebben we daarom een aantal huisregels. Leest u deze alstublieft goed door.
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Douchen is verplicht voor u gebruik maakt van de faciliteiten.
Voor uw veiligheid is het dragen van badslippers verplicht in de Wellnessruimte, behalve in
de sauna.
Dragen van badkleding is verplicht.
In de sauna is het gebruik van een handdoek verplicht
Alle vormen van drugs, verdovende en bedwelmende middelen zijn verboden. Bij
constatering wordt u de toegang geweigerd en/of verzocht om het pand te verlaten.
Alle vormen van roken, tabak en shisha zijn niet toegestaan
Lunch en diner worden geserveerd op een aparte eetplaats en dient niet in de Jacuzzi noch
Sauna genuttigd te worden. Dit dient van tevoren aangegeven te worden. Het meebrengen
van eigen eet- of drinkwaren is niet toegestaan.
Geen water gebruiken binnen de Sauna (infrarood Sauna) behalve voor het drinken
Persoonlijke verzorging zoals tandenpoetsen, scrubben en scheren zijn niet toegestaan
Erotische handelingen zijn niet toegestaan
Het is gasten niet toegestaan zelfgeurende olie en/of water op saunakachels of in de Jacuzzi
aan te brengen
U dient de gereserveerde tijd te respecteren en tijdig het complex te verlaten, indien u te
laat aankomt gaat dit van uw tijd af. Bij het te laat verlaten van de Wellnessruimte zullen we
een bedrag van € 2,50 per minuut in rekening brengen.
Het is verboden film en/of foto-opnamen te maken behalve voor privédoeleinden
Het is niet toegestaan glaswerk en/of porselein mee te nemen naar het saunagedeelte en de
baden
Bij schade aangericht aan onze ruimtes, kan een schadevergoeding aangerekend worden
Wij behouden ons te allen tijde, zonder opgaaf van reden het recht mensen te weigeren of
uit het complex te ontzetten
OverFit is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing of diefstal van persoonlijke
eigendommen
OverFit aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van letsel aan personen en/of schade
aan goederen
Klant maakt op eigen risico gebruik van de faciliteiten, diensten en producten die door
OverFit aangeboden worden
Annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang boeking via e-mailadres
klantenservice@sportschooloverfit.nl of via de link in uw bevestiging email, bij annulering
wordt het betaalde bedrag omgezet in een tegoedbon. De waarde wordt omgezet in een
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tegoed voor een volgende reservering, het tegoed vervalt na één jaar na uitgiftedatum.
Reserveringen geplaatst binnen 48 uur voor aanvang zijn niet te annuleren of te verplaatsen
en is restitutie niet mogelijk. Indien er minder personen komen dan waarvoor gereserveerd
is, dan dient dit 48 uur voor aanvang te worden gemeld. Indien u niet zelf kunt komen door
ziekte of een andere vorm van overmacht, dan is het toegestaan om uw reservering over te
dragen aan een ander. U dient ervoor te zorgen dat ruim voor aanvang de gegevens van die
persoon bij ons bekend zijn (Voornaam. Achternaam, Adres, Woonplaats, E-mailadres en
telefoonnummer) de gegevens kunnen per mail verstuurd worden naar
klantenservice@sportschooloverfit.nl
De tegoedbon is alleen geldig bij de vestiging waar de reservering is geannuleerd. Een
tegoedbon of een restant daarvan is niet te gebruiken voor eten en drinken of andere
producten en diensten.
Reserveringen met korting(acties) kunnen verplaatst worden, daarmee zal de korting
vervallen en wordt er een tegoedbon verstrekt ter hoogte van het besteedde bedrag
Kortingsacties zijn niet van toepassing op cadeaubonnen
Cadeaubonnen hebben een geldigheid van 1 jaar na aankoopdatum
Het is niet mogelijk om een reservering te verplaatsen naar een andere vestiging
Mocht er iets niet in orde zijn, waarschuw dan een medewerker van OverFit. Op deze manier
worden wij in de gelegenheid gesteld het op te lossen. Ook voor al uw vragen met betrekking
tot uw bezoek aan onze Wellnessruimte kunt u uiteraard bij onze medewerkers terecht.

De huisregels dienen door iedereen te worden nageleefd en aanwijzingen van medewerkers dienen
te worden opgevolgd. Gasten die de huisregels niet respecteren en opvolgen, worden verzocht, na
betaling van de rekening, het pand direct te verlaten. Door een reservering te plaatsen via onze
website of aan de receptiebalie, gaat u akkoord met bovenstaande regels en voorwaarden.

