
R U L E S  O F  T H E  H O U S E
OUTside by SKINside

The wifi is on the house.

Het OUTside complex is volledig rookvrij.
Het is verplicht gebruik te maken van handdoeken in onze infrarood sauna en Finse
sauna.
Het is niet toegestaan producten toe te voegen aan het zwembad en de sauna.
Na 22.00 uur denken wij aan onze buren en wordt er op het buiten gedeelte van ons
OUTside complex stilte gerespecteerd. Tevens zijn na 22:00 uur geen groepen
toegestaan van meer als 2 personen.
Eigen drank en eten zijn niet toegestaan.
Het is verboden om drank te gebruiken in onze sauna en zwembad.
Drankjes uit de mini-bar kunnen afgerekend worden bij het verlaten van het
OUTside complex.
Instellingen van de apparatuur mogen door de klant niet gewijzigd worden.
Kinderen dienen steeds onder toezicht van een volwassene te blijven.
Huisdieren worden niet toegelaten.
Voor het in gebruik nemen van ons wellness complex dient u eerst een douche te
nemen. Ook na elk bezoek aan de droge sauna dient u eerst een douche te nemen
alvorens u in het zwembad gaat.
Het is verboden te duiken in het zwembad.
Wanneer schade aangebracht wordt aan het door u gehuurde OUTside complex bent u
verplicht de reparatie van deze schade te vergoeden en bent u tevens verplicht om
eventuele gevolg schade (zoals tijdelijke sluiting etc. ) te vergoeden.
Badslippers zijn verplicht. Het is verboden te rennen op het OUTside complex.
Tevens is het niet toegelaten om de sauna te gebruiken voor personen met
hartklachten of andere aandoeningen. 
Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor
geschillen tussen Joohm BV en onze klanten is de rechtbank van Dendermonde
bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt toegewezen.
Iedereen die een boeking maakt bij OUTside by SKINside verklaart zich automatisch
akkoord met onze huisregels.

Welkom!
Om jouw verblijf voor u als voor ons vlot te laten verlopen hebben

we enkel punten samengevat:
 
 


