
1. Uit hygiënisch oogpunt is het verplicht bij warme 
droge ruimtes, waaronder de sauna’s, plaats te  
nemen op een handdoek waarbij ook de voeten op  
de handdoek rusten;

2. Etenswaren zijn niet toegestaan in de wellness;
3. Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon 

meegenomen worden in de wellness;
 Het meenemen van glaswerk in natte ruimtes, sauna’s, 

stoombaden en andere faciliteiten is niet toegestaan.
4. Afval deponeren in de daarvoor bestemde 

afvalbakken;
5. Roken mag alleen beneden op het terras of in het 

portiek;
6. 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.
7. Gebruik van een mobiele telefoon om te bellen is  

niet toegestaan in de wellness;
8. Het maken van foto’s of filmopnamen in kleedkamers 

en wellness is strikt verboden;

9. Wij raden u aan om voor het opbergen van uw 
eigendommen gebruik te maken van de lockers;

10. Gelieve na uw bezoek geen eigendommen achter 
 te laten in de lockers, daar deze dagelijks worden    
      gecontroleerd en opengemaakt;
11. In verband met hygiëne is het niet toegestaan:zich  

te scheren in de wellness/douches;
12. Het dragen van badkleding in de wellness, sauna en 

het stoombad is niet toegestaan;
13. Gelieve af te drogen in het natte gedeelte van 

douches;
14. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet 

getolereerd; 
15. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in  

Houtrust Squash worden niet getolereerd.
16. Kinderen mogen alleen onder verantwoording en 

toezicht van ouder of voogd gebruik maken van  
de sauna.

HUISREGELS WELLNESS
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 een relaxte ontspanning 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. 


