
Sporten bij CinFit staat voor een sportieve en leuke groepsbeleving.  

Om het voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteert CinFit de volgende huisregels: 

 Het gebruik van een handdoek is verplicht. Vergeten? Je kan er eentje huren aan de balie. 

 Er wordt niet met schoenen of blote voeten op de mat gestaan. Het gebruik van antislip 

sokken is aan te raden voor de veiligheid.  

 Een beurtenkaart kan enkel gebruikt worden op naam of voor leden binnen hetzelfde gezin 

en binnen dezelfde leeftijdscategorie (kinderen van 6-12, tieners van 13-18, studenten en 

volwassenen). Geldigheid van 6 maanden voor een 10-beurtenkaart en 12 maanden voor een 

20-beurtenkaart. 

 Beurtenkaarten worden nooit terugbetaald. 

 Steeds aanmelden aan de balie vóór elke les en beurtenkaart laten ondertekenen.  

 Heb je gereserveerd, maar ben je verhinderd? Dan kan je annuleren tot 12u vóór de start van 

de les. Steeds telefonisch annuleren op het nummer 0472/77.57.24. 

Heb je niet geannuleerd? Dan rekenen we de beurt aan.  

 Reinig na afloop van de les altijd de mat van de trampoline met de daarvoor bestemde 

spuitbus en doekjes.  

 In heel CinFit geldt een algemeen rookverbod.  

 Bij het parkeren in en om de zaak en in de nabije omgeving mag geen overlast worden 

veroorzaakt, en hou het stil voor de buren. 

 Plaats fietsen in het fietsenrek en auto’s in de parkeervakken.  

 CinFit is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en /of 

lichamelijk letsel in en om de zaal. Neem daarom zo weinig mogelijk waardevolle spullen 

mee.  Ook zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken buiten op de parking of 

in de tuin. 

 Meld eventuele blessures of lichamelijke klachten bij het begin van de les bij de lesgever, 

zodat daar rekening mee gehouden kan worden.  

 Indien je opmerkingen of ideeën hebt, ter verbetering van onze dienstverlening, dan stellen 

wij het zeer op prijs als je dit aan ons kenbaar maakt via onze ideeënbus…  

 


