PALESTRA
beauty & wellness

WELKOM BIJ SAUNA PALESTRA
Onderstaande regels zijn opgesteld om u als gast de gelegenheid te geven op een zo aangenaam mogelijke manier van de sauna gebruik te maken en te verblijven in
ons bedrijf. Door aan deze gedragsregels mee te werken, helpt u mee aan een aangenaam verblijf voor uzelf én voor de andere gasten, waarvoor onze dank. Met het
betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hieronder geldende huisregels.
ALGEMENE GEDRAGS- EN HUISREGELS SAUNA:
• Het dragen van badkleding is alleen toegestaan op een badkledingdag. Dit is iedere 1e woensdag van de maand.
• Het gebruik van mobiele telefoons, tablets en e-readers met camera is niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan om de handdoek op het ligbed te laten liggen wanneer u hier geen gebruik van maakt, deze kan verwijderd worden door het personeel.
• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte eet- en drinkwaren te nuttigen.
• Roken is alleen toegestaan op onze speciale rookplek.
• Palestra is niet aansprakelijk voor ontvreemding van goederen, tenzij het een gevolg is van een tekortkoming die aan Palestra kan worden toegerekend.
• Glaswerk mag niet meegenomen worden in de natte ruimtes, sauna en beachgedeelte.
• Voor uw en onze veiligheid kan er videoregistratie aanwezig zijn.
• Palestra is toegankelijk vanaf 16 jaar.
• De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal, non-verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
• Storend gedrag, ongewenste en/of gewenste intimiteiten en luidruchtigheid worden binnen dit bedrijf niet getolereerd.
• In de sauna heeft u de volgende benodigdheden nodig: handdoek (douchen), badlaken (in de sauna), badjas (in de rustruimtes).
• Voordat u de sauna of een (dompel)bad ingaat, dient u zich te douchen en hierna af te drogen.
• Löyly of opgieten van water wordt uitsluitend gedaan door het personeel.
• In de saunacabines dient u op de houten banken een handdoek onder uw gehele lichaam te leggen.
• Duiken en/of springen in de baden is niet toegestaan.
• Men is verplicht in onze accommodatie gevonden voorwerpen aan de receptie af te geven.
• Maak voor het opbergen van waardevolle voorwerpen zoveel mogelijk gebruik van de afsluitbare kluisjes.
AANSPRAKELIJKHEID
Zowel voor diefstal, beschadiging als ongevallen acht Palestra zich niet aansprakelijk, anders dan waartoe zij wettelijk zijn gehouden. U verblijft hier op eigen risico.
Het spreekt vanzelf dat wanneer u schade veroorzaakt, u deze ook dient te vergoeden.
GEDRAGS- EN HUISREGELS
Iedereen wordt geacht op de hoogte te zijn van de gedrags- huisregels. Iedereen die zich niet overeenkomstig deze regels gedraagt, kan worden verwijderd en indien
nodig de toegang voor langere tijd worden ontzegd. Vanzelfsprekend hopen wij oprecht dat dit niet nodig zal zijn.

