HUISREGELS MVPT
MVPT streeft ernaar om in haar fitnessruimte een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar
respecteert en de regels worden nageleefd. Indien u zich niet houdt aan de afspraken van de
overeenkomst, of indien u zich niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont,
dan kan MVPT u de toegang tot haar fitnessruimte ontzeggen en de overeenkomst (per direct)
beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan MVPT.
▪

Boek altijd uw sessie(s) via mvpt.nl en train binnen uw gereserveerde trainingsblok(ken).

▪

Traint u langer dan 60 minuten? Boek dan 2 trainingsblokken van 60 minuten.

▪

Per trainingsblok maximaal 6 sporters toegestaan (i.v.m. persoonlijke begeleiding).

▪

Verlaat de club wanneer u klaar bent.

▪

Alleen personeel van MVPT mag de geluidsinstallatie bedienen.

▪

Alleen personeel van MVPT mag deuren en of ramen openzetten (of dichtdoen).

▪

Alleen personeel van MVPT mag de airco's bedienen.

▪

U wordt geacht altijd uw eigen handdoek te gebruiken tijdens het sporten.

▪

U wordt verzocht uw eigen fitnessmat te gebruiken tijdens het sporten.

▪

U wordt verzocht om altijd zorgvuldig en netjes om te gaan met het materiaal van MVPT.

▪

U wordt verzocht de door u gebruikte attributen terug te plaatsen op de plek waar het
hoort.

▪

U wordt verzocht de apparaten (en attributen) te reinigen/te desinfecteren na het gebruik.

▪

U wordt verzocht om ten alle tijden schone sportschoenen te dragen binnen de
fitnessruimte.

▪

In verband met uw eigen veiligheid wordt u aangeraden geen sieraden te dragen tijdens
het sporten.

▪

In de fitnessruimte is het dragen van slippers niet toegestaan.

▪

Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers/-flessen zijn niet toegestaan in de
fitnessruimte.

▪

Neem alleen mee wat u acht nodig te hebben voor uw training.

▪

MVPT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen of het zoekraken
van eigendommen.

▪

MVPT bewaart gevonden voorwerpen en goederen niet langer dan 30 dagen.

▪

Kinderen zijn niet toegestaan (i.v.m. veiligheid).

▪

Huisdieren zijn niet toegestaan (i.v.m. hygiëne).

▪

Het deelnemen en actief meedoen met een sportactiviteit of sportevenement is geheel
voor eigen verantwoording.

▪

Wanneer u een introducé meeneemt naar een training dient dit altijd gemeld te zijn bij
MVPT via het reserveringssysteem.

▪

Mocht u verhinderd zijn, neem dan bijtijds telefonisch contact op om de afspraak te
verzetten/annuleren.

▪

Leden die het reglement negeren, vernielingen aanbrengen, misbruik maken, asociaal
gedrag en/of ander afwijkend gedrag vertonen, worden na één officiële waarschuwing
direct uitgeschreven en de toegang tot de fitnessruimte verboden.

