Voorwaarden
Sportzaalgebruik Cliënt

•

Het is alleen toegestaan om gebruik van de Sportzaal te maken als u een afspraak
heeft met uw fysiotherapeut. Uitzondering hierop is dat u toestemming heeft
gekregen van uw fysiotherapeut dat u eerder mag beginnen of langer mag doorgaan.

•

Het kan zijn dat u gebruik maakt van de Sportzaal op tijden dat er andere cliënten of
Fysiosporters aanwezig zijn.

•

Er is geen kleedruimte of douche aanwezig. U kunt zich eventueel omkleden in de
sanitair ruimte.

•

Jassen e.d. kunt u ophangen aan de kapstok in de hal bij de entree van de sportzaal .

•

Voor alle bezoeken dient gepaste kleding en schone schoenen te worden gedragen.

•

Het is niet toegestaan om met buitenschoenen de Sportzaal te betreden of om met
buitenschoenen gebruik te maken van de toestellen.

•

In verband met hygiëne is het gebruik van een handdoek op de sportapparatuur
vereist.

•

In de sportzaal hangt bij de achterdeur een papierdispenser en er staat een spray
met reinigingsmiddel. Wij stellen het op prijs als u na gebruik van een apparaat uw
zweet met behulp van deze middelen wilt verwijderen. Dit in verband met behoud van
de apparatuur en de hygiëne voor de andere deelnemers.

•

Na het zelfstandig gebruik van materialen deze graag weer netjes opruimen.

•

Als er mankementen aan apparatuur of materialen zijn, verzoeken wij u dit aan 1 van
de medewerkers van Fysiotherapie de Waterpoort te melden.

•

Het nuttigen van eetwaren is niet toegestaan in de sportzaal. Het gebruik maken van
bidons is wel toegestaan.

•

Uw Trainingsschema kunt u voor de afspraak opvragen bij de balie. Graag na afloop
van de afspraak dit schema weer inleveren bij de balie. Het trainingsschema is
eigendom van Fysiotherapie de Waterpoort en mag niet worden meegenomen.

•

Tijdens de sporturen is er altijd op een acceptabel niveau muziek aanwezig.
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