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Huisregels Fitness Wekerom 

U bent van harte welkom bij Fitness Wekerom. Om ervoor te zorgen dat iedereen het naar zijn/haar 

zin heeft, hanteren wij de volgende huisregels die voor iedereen bindend zijn. 

1. Men dient te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op te volgen. 

2. Het is niet toegestaan om onbevoegden toegang te verlenen tot het fitnesscentrum door 

andere personen mee te nemen of de deur open te houden. 

3. Het is verplicht na het gebruik van losse onderdelen en gewichten deze op de daarvoor 

bestemde plek terug te leggen. 

4. In de trainingsruimte worden schone binnen schoenen gedragen, evenals schone en correcte 

sportkleding. (voor heren en dames is het dragen van halterhemdjes en mouwloze T-shirts 

niet toegestaan).Trainen op blote voeten of sokken is niet toegestaan, evenals het dragen van 

gescheurde of onwelriekende kleding.  

5. Tijdens het trainen gebruikt u een handdoek op alle apparaten. Na gebruik dient men de 

gebruikte apparaten schoon te vegen voor de volgende gebruiker. 

6. In de trainingsruimte mag u geen petjes, caps of andere hoofdbedekking dragen. 

7. Men dient de andere gasten met respect te behandelen en niet lastig te vallen.  

8. Grof-, intimiderend-, opruiend-, dreigend- en beledigend taalgebruik is niet toegestaan. 

9. In de oefenruimte is groepsvorming niet toegestaan.  

10. Houd de apparaten niet langer bezet dan nodig is voor het doen van uw oefeningen.  

11. Telefoneren in de oefenruimte is niet toegestaan. 

12. Geluiddragers, mits voorzien van headsets, zijn toegestaan.  

13. Kinderen en jongeren onder de 16 jaar mogen de oefenruimtes niet betreden. 

14. Huisdieren zijn niet toegestaan in het fitnesscentrum. 

15. Etenswaren zijn niet toegestaan in de oefenruimte. In de oefenruimtes mogen alleen 

afsluitbare drinkbekers (bidons) gebruikt worden. 

16. Tassen, jassen of andere kledingstukken laat je achter in de daarvoor bestemde ruimtes en 

neem je niet mee naar de trainingsruimte. Voor het opbergen van je waardevolle spullen kan 

je een (gratis) locker gebruiken.  

17. Het is niet toegestaan een locker na sluitingstijd in gebruik te houden. 

Indien de bedrijfsleiding na sluitingstijd een afgesloten locker aantreft, zal deze worden 

opengemaakt. 

18. Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden. 

19. Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan. 

20. Deelname aan trainingen en het gebruik van de fitness apparatuur gebeurt op eigen 

verantwoordelijkheid. 

21. Fitness Wekerom en haar directie zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen in 

en om het fitnesscentrum. 

22. Wanneer u zich niet aan deze regels houdt, kan uw lidmaatschap ingetrokken worden, zonder 

restitutie van lidmaatschapsgeld. 

 


