Intern reglement hammam Sportoase Veldstraat
Doel:
Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, rust, orde en hygiëne in de hammam te waarborgen,
met als doel iedereen een aangenaam verblijf te garanderen. Het geldt voor alle bezoekers. Door
de aankoop van een ticket of beurtenkaart, aanvaard je de verplichting alle aanwijzingen en
voorschriften ervan op te volgen, dit geldt ook voor alle mondeling meegedeelde aanwijzingen en
richtlijnen u meegegeven door ons toezichthoudende personeel.
Toegang tot de hammam:
a) Hou je ticket bij, het personeel kan vragen om dit te tonen.
b) Je ticket/polsband is strikt persoonlijk en geeft toegang tot de hammam.
c) Kinderen jonger dan 16 jaar zijn niet toegelaten.
Kinderen tot 17 jaar worden vergezeld door een volwassen persoon (+ 18j)
d) Personen met huidaandoeningen worden enkel toegelaten op vertoon van een
doktersattest.
e) Personen met open wonden zullen de toegang tot de hammam ontzegd worden.
f) Dieren worden niet toegelaten.
g) Dienst en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
h) Personen die zich vermoedelijk onder invloed van alcohol en/of drugs bevinden, zullen de
toegang tot de hammam ontzegd worden.
i) De voorziene tijdsloten worden strikt opgevolgd. Uiterlijk op het einde van uw tijdslot dient u
de hammam te verlaten.
De kleedkamers:
a) Het is enkel toegestaan je om te kleden in de kleedkamer.
b) Blijf er niet langer dan noodzakelijk.
c) Draag zorg voor de sleutel van je locker, bij verlies of beschadiging van de sleutel of het slot
zullen de kosten worden aangerekend.
d) Lockers werken met een 2€ muntstuk.
e) Handtassen, sporttassen,zwemzakjes,rugzakken,plastic zakken, ect… met kleding,
etenswaren,schoenen en dergelijke meer dienen in de lockers van de omkleedgang te
worden opgeborgen en mogen in geen geval de hammamruimte in gebracht worden.
Kledij:
a) Hou je onderlichaam steeds bedekt.
b) Draag aangepast schoeisel of loop blootsvoets, enkele andere vorm van schoeisel is niet
toegelaten.
Hygiëne:
a) Houd alles schoon.
b) Laat de wielen van je rolstoel reinigen alvorens de hammam te betreden. Een personeelslid
zal je hier graag bij helpen.
c) Schoenen worden uitgedaan in daarvoor voorziene ruimte vooraleer je de hammam
betreedt.
d) Neem een douche na het gebruiken van het stoombad en na een toiletbezoek.
e) Draag steeds bij tot een schoon gebouw.
f) Onze medewerkers zullen aangepast schoeisel dragen.
g) Deponeer je afval en/of papier in de vuilnisbakken.
h) Er wordt niet gelopen, gegeten noch gedronken in de hammam.
i) In de rustruimte van de hammam kan je geen eigen drank/eten consumeren.
j) Dieren worden niet toegelaten tot de deze accommodatie.
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