
1. De ruimte kan per uur betaald worden;
- betaling vindt plaats na het geven van de les(sen) 

direct aan de kassa of in overleg per factuur
2. Op tijd stoppen met de les is in belang voor de wissel 

met de volgende groep! Hierdoor voorkom je    
      irritaties;
3. Spiegels dienen na afloop met een waterspray  

en doek “vlek vrij” gemaakt te worden;
4. De huurder dient bij het verlaten van SportStudio de 

ruimte opgeruimd en schoon achter te laten;
5. Matjes-steps-gewichten-elastieken e.d. die tot  

Houtrust Squash behoren, mogen gebruikt worden 
door de huurder.

      Gebruik is voor eigen risico;
6. Bij het gebruik van de matjes is het verplicht om een 

handdoek te gebruiken;
7. Gebruikte materialen terug leggen op de daarvoor 

bestemde plaatsen;
8.   Eigen meegebrachte materialen mogen niet zonder 

overleg opgeslagen worden.
      Indien hiervoor geen toestemming is verleend,  

zal deze verwijderd worden.
      Als Houtrust Squash hiervoor wel toestemming geeft, 

kan Houtrust Squash niet aansprakelijk worden  
      gesteld voor aangebrachte schade en gebruik door 

anderen of vermissing; dit valt onder eigen risico en
      verantwoordelijkheid;
9 Het gebruik van geluidsinstallatie en airco valt onder 

de verantwoordelijkheid van Houtrust Squash.
 Mocht huurder door slecht gebruik schade hieraan 

hebben toegebracht, dan zullen de (reparatie) kosten      
      in rekening voor de huurder gebracht worden;
10. Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon 

meegenomen worden in de SportStudio;

11. Etenswaren zijn niet toegestaan in de SportStudio;
12. Afval deponeren in de daarvoor bestemde 

afvalbakken;
13. Roken mag alleen op het terras of in het portiek;
14. Het gebruik van spierversterkende/stimulerende 

middelen is niet toegestaan; 
15. Het gebruiken en/of verhandelen van drugs is in  

en om Houtrust Squash verboden;
 Mensen die duidelijk onder invloed van drugs zijn 

wordt de toegang ontzegd
16. Om de bar heen lopen, niet tussendoor;
17. Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet 

toegestaan zonder toestemming van Houtrust Squash;
18. Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de 

SportStudio;
19. Wij raden u aan om voor het opbergen van uw 

eigendommen gebruik te maken van de lockers;
20. Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te 

laten in de lockers, daar deze dagelijks worden    
      gecontroleerd en opengemaakt;
21. In verband met hygiëne is het dragen van (bad)kleding 

niet toegestaan in de natte gedeelten van de 
      kleedkamers; 
22. In verband met hygiëne is het niet toegestaan zich te 

scheren in de kleedkamers
23. Gelieve af te drogen in het natte gedeelte van de 

kleedkamer; 
24. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet 

getolereerd; 
25. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in Houtrust 

Squash worden niet getolereerd;

 

HUISREGELS SPORTSTUDIO
Om iedere sporter een plezierig sportgelegenheid aan te kunnen bieden, heeft Houtrust Squash 
een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken u deze regels te lezen en te handhaven.
Het Houtrust-team wenst u fijne sportactiviteiten toe.

Gasten van Houtrust Squash maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van onze faciliteiten.  
Houtrust Squash kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen blessures en verlies, schade of diefstal van 
persoonlijke eigendommen. Schade, binnen Houtrust, die veroorzaakt wordt door ondeugdelijk gebruik uwerzijds, zal 
door u gedragen worden.

Houtrust Squash is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te 
ontzeggen en om de lidmaatschaps-overeenkomst/kaart zonder restitutie per direct op te zeggen.

Iedereen die Houtrust Squash betreedt, verklaart hierbij akkoord te gaan met onze huisregels. 
Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.

Houtrust Squash behoudt zich het recht voor om huisregels te wijzigen. 




