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Fitness 

 Het is niet hygiënisch om met schoenen waarmee u buiten hebt gelopen de fitnessruimte te betreden. 
➢ Tijdens het trainen is iedereen verplicht een handdoek op de toestellen te gebruiken en om hygiënische reden een tweede 

handdoek om uw gezicht mee schoon te maken. 

➢ Om hygiënische reden spreken we af dat u bij grondoefeningen een handdoek op de vloer legt. 

➢ Na gebruik van alle materialen maakt u deze schoon. 

➢ Schijven, halters, dumbells en andere materialen brengt u na gebruik weer terug naar hun plaats. 

➢ Ten overvloede wellicht, maar ook in ons beweegcentrum is roken verboden. 

 In de fitnesszaal, kleedruimtes, sauna of groepszaal wordt niet gegeten. 
 Kauwgum en snoep zijn niet toegestaan. 

➢ Het gebruik van uw mobiele telefoon is niet toegestaan. Met uitzondering van medewerkers van de politie, brandweer, 

ambulance en in noodgevallen. 

Douche, Sauna: 

➢ Als de vloer nat is in de kleedruimte of douche pas dan op, de vloer is dan glad. Draag daarom badslippers, het is veiliger en 

hygiënisch. 

 Voor dat u de sauna bezoekt, eerst douchen. 

 Om van de sauna gebruik te maken moet u wel een badlaken meenemen. 
➢ In de sauna worden uiteraard geen nagels geknipt, geschoren of andere niet hygiënische handelingen verricht. 

➢ In de sauna is het dragen van badkleding of onderkleding, om hygiënische reden, niet toegestaan. 

 Bij het gebruik van de sauna is één lepel water per saunabeurt meer dan voldoende. Houdt u zich daar alstublieft aan en 

na afloop uiteraard de lepel op de bak leggen. 

Veiligheid: 
➢ Controleer altijd het materiaal waarmee u sport. 

➢ Volg onze instructies en aanwijzingen op, wij zijn er immers voor u. 

➢ Laat ons weten wanneer u gezondheidsproblemen heeft. Blijf 100% geconcentreerd bij het sporten. 

➢ Neem alleen deel aan activiteiten die passen bij het conditie peil. Stel altijd samen met ons een plan op, toegesneden op 

uw wensen en uw mogelijkheden. 

 Doe altijd een goede warming-up. 
➢ Sport regelmatig maar voorkom overtraining. Meer dan vier keer per week sporten kan leiden tot negatieve 

trainingsresultaten en/of blessures. 

 Gevonden voorwerpen graag inleveren bij de balie. De rechtmatige eigenaren kunnen hun eigendommen daar ophalen. 
 WellActief is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, verlies of ongevallen in en om het beweegcentrum. 
 Het dragen van sieraden tijdens het sporten is geheel voor eigen risico. 

➢ Als u gebruik maakt van de loopband wilt u voor uw eigen veiligheid alstublieft de klem gebruiken. 

➢ Wees goed zichtbaar bij buitenactiviteiten, draag een veiligheidsvest en/of een armlamp. 

Algemeen: 

 Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is WellActief gerechtigd u de toegang tot het beweegcentrum te 

ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de 

abonnementskosten of teruggave. 
 Het is WellActief toegestaan om dit reglement tussentijds te wijzigen of aan te passen. 

➢ Op officiële en erkende feestdagen is WellActief gesloten. Sluiting kan ook plaatsvinden bij eventuele 

herstelwerkzaamheden. Beide zullen niet leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave daarvan. 

WellActief houdt zich het recht voor in vakanties een beperkt lesrooster te hanteren. Natuurlijk wordt een en ander 

vroegtijdig aan u kenbaar gemaakt. 

➢ Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door WellActief beoordeeld 

en beslist. 

➢ En last but not least staan wij altijd open voor suggesties, ideeën en wensen die uw sportieve verblijf bij ons nog 
aangenamer kunnen maken. 
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Groepslessen indoor: 
➢ Deelname aan een groepsles kan alleen als u zich heeft ingeschreven voor de les of informeer aan de balie of er nog een 

plek vrij is. Inschrijven kan online via het ledenportaal, telefonisch of aan de balie. 

➢ U dient zich tijdig af te melden als u verhinderd bent. Het liefst via het ledenportaal, telefonisch of aan de balie. 

➢ Gebruik van een handdoek tijdens de les is verplicht. 

➢ Kauwgum en snoep tijdens de les is niet toegestaan. 

➢ Blessures voorafgaande aan de les melden bij de instructeur. 

➢ Wacht met het betreden van de lesruimte op de instructeur. 

➢ De lesruimte niet meer betreden als de les is begonnen of vraag toestemming aan de instructeur. 

➢ Wij zijn erg zuinig op onze spullen en verwachten van de deelnemers hetzelfde: na de les maakt u de gebruikte materialen 

weer schoon met de aanwezige spuitflacon en brengt u ze na gebruik weer terug naar hun plaats. 

➢ Wanneer er slechts vier personen of minder zich hebben aangemeld voor een les, dan gaat de betreffende les niet door. 

➢ Vanwege de intensiteit van sommige lessen zijn de volgende doelgroepen uitgesloten van deelname: 

➢ Hartpatiënten, diabetica, epilepsiepatiënten, personen die medicijnen gebruiken die bijwerkingen veroorzaken. 

 In de wachtruimte boven kunt u wachten voordat de les begint. Houdt u s.v.p. wel rekening met de deelnemers van de 

andere lessen. S.V.P. STILTE IN ACHT NEMEN tijdens de meditatie bij de Yogales. Niet hard praten en/of lachen in de 

wachtruimte en (heren)kleedkamer, zodat de deelnemers in alle rust kunnen mediteren. 
 

Aanvullend voor Spinning (Cycle): 
➢ Wacht met het betreden van de lesruimte op de instructeur. Zodra de instructeur toestemming heeft gegeven kunt u een 

fiets uitzoeken. Wacht met instellen van de fiets op de instructies van de instructeur. Dit wordt in verband met uw veiligheid 

gezamenlijk gedaan. 

 Tijdens het trainen is iedereen verplicht een handdoek onder de fiets te leggen en om hygiënische reden een tweede 

handdoek om uw gezicht mee schoon te maken. 
➢ Wij zijn erg zuinig op onze spullen en verwachten van de deelnemers hetzelfde: na de les de fiets schoonmaken met de 

aanwezige spuitflacon, het zadel terugzetten in de basis stand, het stuur omhoog zetten en de stang goed schoonmaken. 

 

Aanvullend voor Boks je Fit: 
➢ Het dragen van (leen)handschoenen is verplicht. Na gebruik van de leenhandschoenen, na de les graag inleveren, zodat de 

handschoenen gewassen kunnen worden (geldt alleen voor de stoffen handschoenen). 

➢ Dragen van schoenen mag, maar is niet verplicht. 

➢ Om hygiënische reden spreken we af dat u bij grondoefeningen een matje gebruikt en een handdoek over het matje legt. 

➢ Het dragen van sieraden en ringen is voor uw eigen veiligheid verboden of geheel op eigen risico. 

➢ Wij zijn erg zuinig op onze spullen en verwachten van de deelnemers hetzelfde: blijf niet kleven op de stootzak, gooi niet je 

hele gewicht erin en laat de stootzak staan. 

 

Aanvullend voor Yoga: 
➢ Er zijn een beperkt aantal matjes beschikbaar. Wij raden aan een eigen yoga mat mee te nemen of een grote handdoek. 

➢ Dragen van schoenen mag, maar is niet verplicht. 

 

Aanvullend voor Bootcamp: 

➢ Het is niet hygiënisch om met vieze schoenen waarmee U buiten hebt gelopen naar binnen te komen. Veeg ze goed schoon 

of laat ze op de mat staan, zodat de fitnessruimte, trap en kleedkamers niet vies worden gelopen. 

➢ Wees goed zichtbaar, draag een veiligheidsvest en/of armlamp. 

 

WellActief Weet wat je beweegt! 


