
Huisregels EV Fysiotherapie & Fitness 

 

Wij hanteren de gebruikelijke normen en waarden. Om onduidelijkheid te voorkomen 

hebben we enkele regels uitgewerkt. Mocht er onduidelijkheid over bestaan, kunt u ons 

altijd om opheldering vragen. 

 

 U dient aanwijzingen van de medewerkers strikt op te volgen. 

 Drinken alleen in een afgesloten fles/bidon meenemen naar de sportzaal. 

 Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is verboden in en 

om onze locaties. 

 Het gebruik en/of verspreiden van middelen die staan aangemerkt als doping is 

verboden. 

 Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportzaal 

 Wij verzoeken u niet te bellen in de sportzaal. 

 Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van EV 

Fysiotherapie & Fitness. 

 U bent zelf verantwoordelijk voor uw waardevolle spullen. Wij bieden u de 

mogelijkheid om uw spullen in de kluisjes op te bergen. 

 Aan het eind van de dag worden de kluisjes geleegd. Laat daarom geen 

eigendommen achter in de kluisjes als u onze locatie verlaat. 

 Gebruik een handdoek tijdens het sporten, dat is wel zo fris voor iedereen. 

 Na het gebruik van een matje of apparaat vragen we u om deze schoon achter te 

laten. 

 U wordt verzocht gepast schoeisel te dragen. 

 Wij zijn zuinig op onze apparatuur, dit vragen we u ook te doen. Gebruik daarom de 

apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden. 

 U wordt verzocht de materialen na gebruik weer op te ruimen. 

 Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden. 

 Wij vragen u de kleedkamer na gebruik netjes/schoon achter te laten. 

 Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. 

 Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in onze locaties worden niet getolereerd 

 

 

Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de 

politie. EV Fysiotherapie & Fitness is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal 

van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om onze locaties. EV Fysiotherapie & 

Fitness kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. 

EV Fysiotherapie & Fitness is altijd bevoegd om personen tijdelijk of blijvend de toegang 

te ontzeggen tot haar locaties (en aanverwante activiteiten) en evt. de 

lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen. 

 

Graag tot ziens, 

Team EV Fysiotherapie & Fitness 


