CrossFit Haarlem - Huisregels
In de gym gelden huisregels om het bezoek voor iedereen plezierig te maken en te
houden. We vinden het belangrijk dat je in een sportieve en gezellige omgeving kunt
komen sporten.

• De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.
• Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.
• Losse trainingsmiddelen zoals gewichten, dumbbells terugleggen op hun plaats.
• Draag correcte en veilige sportkleding en gebruik schone sportschoenen.
• Gebruik in de trainingsruimte afsluitbare drinkbekers.
• Roken, alcohol en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste
verboden.
• Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten, wel in de lounge/zithoek.
• Bellen is niet toegestaan in de trainingsruimte.
• Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van
CrossFit Haarlem
• Jassen zijn niet toegestaan in de sportruimten.
• Gebruik voor het opbergen van uw eigendommen de opbergvakken in de zaal.
• Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de opbergvakken.
• In verband met hygiëne is het niet toegestaan zich te scheren in de kleedkamers.
• Gelieve af te drogen in het natte gedeelte van de kleedkamer.
• Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
• Deelname aan trainingen en gebruikmaking van de apparatuur gebeurt geheel op eigen
verantwoordelijkheid.
• Onze trainingen zijn onder begeleiding van een coach. Zelfstandig trainen is in het
algemeen niet toegestaan, tenzij nadrukkelijk om toestemming gevraagd is aan de
coach of manager van de gym. De coach kan zonder reden op te geven het verzoek
afwijzen.
• Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd en indien noodzakelijk
wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.
• CrossFit Haarlem is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je
eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gym. CrossFit Haarlem kan als
zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
• CrossFit Haarlem is altijd bevoegd om personen tijdelijk of blijvend de toegang tot de
Gym en aanverwante activiteiten te ontzeggen en om de lidmaatschapsovereenkomst
per direct op te zeggen.
• Het in strijd handelen met bovenstaande regels kan intrekking van het lidmaatschap tot
gevolg hebben, zonder restitutie van de lidmaatschap contributie.

