HUISREGELS
IEDEREEN DIE EEN RESERVATIE MAAKT BIJ EIKELHOF VERKLAART ZICH
AUTOMATISCH AKKOORD MET DE HUISREGELS.
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Vòòr het in gebruik nemen van onze saunafaciliteiten dient u eerst een
douche te nemen.
Leg in de sauna omwille van de hygiëne steeds een handdoek onder het
volledige lichaam.
Het is verboden om eigen producten toe te voegen aan sauna, jacuzzi en
zwembad.
Instellingen van de apparatuur worden door de klant niet gewijzigd.
Het gebruik van badslippers is verplicht.
Het is verboden te duiken in zwembad en jacuzzi.
Netheid en hygiëne in het saunacomplex is onze hoofdbekommernis. Wij
rekenen op uw medewerking.
Het saunacomplex is rookvrij. Buiten kan er gerookt worden.
Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van onze
faciliteiten. Eikelhof kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld
voor ongevallen, ongelukken, lichamelijke of matérielle schade die
veroorzaakt worden door het verkeerlijke gebruik van de tot uw
beschikking gestelde faciliteiten. Eikelhof kan dan ook nooit in gebreke
gesteld worden.
Eikelhof is niet verantwoordelijk voor verlies van goederen.
Respecteer de rust van de omgeving.
Het is verboden eigen dranken of maaltijden mee te brengen.
Bestelde dranken of maaltijden dienen in de rustruimte verbuikt te
worden. Het is verboden deze te verbruiken in sauna, jacuzzi, zwembad …
Elke overtreding of onaangepast gedrag kan leiden tot een onmiddellijke
uitwijzing en een contante betaling van de aangebrachte schade.
Wanneer de toegebrachte schade tot gevolg heeft dat het door u gehuurde
complex niet meer 100% kan functioneren zal een schadevergoeding van
500€ per dag moeten betaald worden te rekenen van de dag waarop de
schade werd toegebracht tot en met de dag waarop deze hersteld werd.
Gelieve tijdig het complex te verlaten zodat de volgende klanten ook over
een gereinigd complex kunnen beschikken. Op het einduur van de
reservatie wordt u aan de receptie verwacht. Elk begonnen kwartier
wordt extra aangerekend.
Enkel de gasten die gereserveerd hebben zijn toegelaten. Het is niet
toegestaan andere gasten te ontvangen of mee te nemen in het complex.
Kinderen zijn toegelaten vanaf 10 jaar. Zij dienen steeds onder het
toezicht te blijven van een volwassene.
Huisdieren zijn niet toegelaten.

