Algemene voorwaarden
-

Een sportbeurt houdt in: 30 min. cabines + 30 min cardiotoestellen
Gelieve ernaar te streven om de oefeningenreeks af te werken binnen de voorziene tijd.
(Dit zal het resultaat ten goede komen).

-

Kom op tijd & hou rekening met het sluitingsuur
Zorg ervoor dat u op het afgesproken uur de oefeningen effectief kan aanvatten. Indien
u te laat komt moeten we u vragen uw oefeningenreeks in te korten om wachttijden te
voorkomen.

-

Annuleer uw afspraken tijdig
Afspraken die niet tijdig geannuleerd worden zullen aangerekend worden, ongeacht de
reden. U dient ten laatste 24u op voorhand te annuleren.

-

Gelieve geen gsm’s mee te nemen in de cabines
Wij merken dat gsm’s voor veel afleiding zorgen waardoor wachttijden ontstaan voor de
mensen die na u komen sporten.

-

Focus op uw oefeningen
Er is voldoende tijd om na het sporten gezelling n ate praten in het zithoekje.

-

Gelieve geen juwelen of kledij met ritssluitingen te dragen in de cabines

-

Draag bij voorkeur sokken in de cabines

-

Breng steeds een handdoek mee en propere sportschoenen voor de
cardiotoestellen

-

Kinderen blijven in de speelhoek
Wij vragen dit om iedereen de nodige rust te gunnen bij het sporten en om ongevallen te
vermijden. Om veiligehidsredenen worden kinderen niet toegelaten op de
cardiotoestellen. PuurSano is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

-

Geen eten of drinken in de cabines of de speelhoek omwille van
hygiënische redenen

-

Aangekochte beurten staan op naam en kunnen niet overgedragen worden
noch terugbetaald.

-

Indien u om medische redenen niet kan sporten kan u op vertoon van een
medisch attest met vermelding van periode van inactiviteit uw
abonnement tijdelijk stopzetten. De geldigheidsdatum wordt verlengd met
de periode van inactiviteit.

-

Geldigheid abonnement: 10 beurten = 6 maand; 20 beurten = 1 jaar; 40
beurten = 2 jaar

-

Exacte resultaten kunnen niet gegarandeerd worden en zijn voor iedere
persoon verschillend

Alvast bedankt voor jullie begrip!
Het Puursano-team

