HUISREGELS

LeeuwerikHoeve wil u een aangenaam verblijf bieden. Wellness is een weldaad voor lichaam
en geest. Om dit te garanderen gelden voorts de volgende huis- en gedragsregels:
•

Vanaf de leeftijd van 18 jaar is iedereen welkom bij LeeuwerikHoeve.
Jongeren onder 18 jaar worden beperkt toegelaten en alleen onder continu toezicht
en begeleiding van een volwassene.

•

Uw persoonlijke eigendommen kunt u achterlaten in uw locker.

•

Het dragen van badkleding is in het hele bedrijf niet toegestaan.

•

Het dragen van badslippers is verplicht, maar niet toegestaan in de saunacabines of
(stoom)baden.

•

Het dragen van een badjas is verplicht in het restaurant, rustruimtes en op het terras.

•

Lichamelijk contact, gewenst noch ongewenst, is voor gasten niet toegestaan.

•

Van ongewenst fysiek contact wordt t.a.t. aangifte gedaan met onmiddellijke uitzetting
en een toegangsverbod ten gevolge.

•

ELK SAUNA BEZOEK BEGINT MET DOUCHEN!

•

Persoonlijke verzorging als tandenpoetsen, scheren, etc. is niet toegestaan.

•

Douchen is verplicht alvorens de baden, sauna’s, stoombaden en andere faciliteiten
te gebruiken. Na gebruik van een warme ruimte is opnieuw douchen verplicht
alvorens van een bad gebruik te maken.

•

In de sauna dient u met het gehele lichaam op een handdoek plaats te nemen.

•

Om alle gasten optimaal te kunnen laten ontspannen dienen de meeste faciliteiten in
rust en stilte gebruikt te worden. Bij faciliteiten waar stilte noodzakelijk is, wordt dit
duidelijk aangegeven.

•

Het is gasten niet toegestaan zelf geurende oliën of andere substanties, noch
materialen of handdoeken op of aan saunakachels aan te brengen/op te hangen.

•

Opgieting van water of welke andere substantie dan ook, is uitsluitend toegestaan
voor medewerkers van LeeuwerikHoeve of door LeeuwerikHoeve uitgenodigde gast
opgieters.

•

Het nuttigen noch bij u dragen van zelf meegebrachte consumpties is niet
toegestaan.

•

Het dragen of meenemen van handdoeken in het restaurant is niet toegestaan.

•

Het bezet houden van ligbedden, banken en stoelen zonder dat deze gebruikt
worden, is niet toegestaan.

•

Storend gedrag – verbaal of non-verbaal – en gewenste of ongewenste intimiteiten
zijn niet toegestaan. Gasten die zich hier niet aan houden worden gesommeerd, na
volledige betaling, LeeuwerikHoeve direct te verlaten.

•

Al het gedrag van de gast, dat een ernstig nadelig gevolg heeft voor Thermen &
Beauty Leeuwerikhoeve en aanwezige gasten kan leiden tot directe ontzegging van
de toegang of uitzetting.

•

Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rokersruimte!

•

Om de rust en privacy van andere gasten niet te verstoren is het meenemen en
gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan.

•

Speel-, sport- of ontspanningsartikelen zoals ballen, duikbrillen, opblaasbare artikelen
zijn in de wellness niet toegestaan.

•

Het maken van foto’s of filmopnamen is strikt verboden.

•

Het dragen of meenemen (bij zich hebben) van beeld dragende, cq opname
apparatuur zoals smartwatches, smartphones, google-glasses etc etc. is ten
strengste verboden. Gebruik kan leiden tot directe uitzetting.

•

Elke gast (jong, oud, valide of invalide) dient zindelijk te zijn om gebruik te mogen
maken van baden en sauna’s!

•

De aanwijzingen van personeel van LeeuwerikHoeve dienen door gasten t.a.t. te
worden opgevolgd.

•

LeeuwerikHoeve kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vermissing of
diefstal van door de gast meegebrachte goederen of waardevolle voorwerpen en
aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van letsel aan personen en/of schade
aan goederen of enig andere vorm van schade of situaties waaruit claims gevormd
kunnen worden.

Het is een ieder verplicht de huisreglementen in acht te nemen.

