Van harte welkom bij de fitness van Vakantiepark De Krim. We streven ernaar dat u en al onze andere gasten op een
optimale en veilige wijze gebruik kunnen maken van deze faciliteit. Daarom hebben we een aantal gedragsregels
opgesteld. Wij vragen u de regels te lezen, na te leven en aanwijzingen van medewerkers op te volgen.

Toegang wordt alleen
verleend indien u in het
bezit bent van een geldig
toegangsbewijs.

Filmen en fotograferen
van uw familieleden en/of
vrienden is toegestaan, zolang rekening
gehouden wordt met de
privacy van anderen.

Dit is een rookvrije
accommodatie. Dat
geldt ook voor de e-sigaret. Het gebruik van elke
vorm van alcoholische
dranken of drugs is niet
toegestaan.

Kinderen jonger dan 16
jaar hebben alleen toegang tot de fitness onder
begeleiding van een
volwassene.

Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik
van videobewaking en
registratie.

Ongewenste en/of
gewenste intimiteiten
worden in deze
accommodatie niet
getolereerd.

Maak voor het opbergen
van uw kostbare spullen
gebruik van de gratis
lockers.

Alleen met sportschoenen en
sportkleding de
fitnesszaal betreden.

Dumbells, gewichtschijven, halters en
banken moeten na
gebruik weer worden
teruggeplaatst op hun
oorspronkelijke plek.

Gebruik van een handdoek is verplicht.

Huisdieren zijn niet
toegestaan in de fitness.

Glaswerk en etenswaren
zijn niet toegestaan in de
fitnesszaal.
Non-alcoholische
dranken mogen worden
meegebracht mits in
afsluitbare vorm.

Laat fitness- en
cardiotoestellen na
gebruik schoon achter.

Geluidsapparatuur is
in de fitnesszaal niet
toegestaan met
uitzondering van het
gebruik van een
koptelefoon.

Het bezoek aan de fitness geschiedt geheel voor uw eigen risico. Indien u een medische beperking
(bijvoorbeeld epilepsie) heeft, verzoeken wij u dit vooraf te melden bij de receptiebalie van het zwembad.
Vakantiepark De Krim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of ontvreemding / beschadigingen aan
eigendommen van bezoekers. Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van Vakantiepark De Krim worden
aansprakelijk gesteld voor alle kosten om de schade te verhelpen.

