
 Wanneer u bij ons te gast bent, zullen wij er alles aan 
doen om uw verblijf zo ontspannen en plezierig mogelijk 
te maken. Voor een onvergetelijke beleving verzoeken 
wij u vriendelijk onderstaande huisregels te respecteren. 
Iedereen die gebruik maakt van onze dienstverlening en 
onze voorzieningen verklaart akkoord te gaan met onze 
huisregels.

 Voor de veiligheid van al onze gasten hebben wij een 
gesloten camerasysteem. De camerabeveiliging stelt ons 
in de mogelijkheid om u als onze gast zoveel mogelijk te 
beschermen. Wanneer u Sauna de Waterakkers betreedt, 
wordt u attent gemaakt op deze preventieve beveiliging.  

 Iedereen vanaf 16 jaar en ouder  is van harte welkom. 
Gasten jonger dan 18 jaar verwelkomen wij graag  onder 
begeleiding van een volwassene.

 Storend gedrag, lichamelijk contact, waaronder gewenste 
en ongewenste intimiteiten, of luidruchtigheid is niet 
toegestaan. Stilte in de faciliteiten wordt zeer gewaardeerd. 
Alleen stilte geeft rust. Wij willen deze wens graag 
respecteren. Wilt u even bijpraten? Dat kan in onze 
Relaxruimte.

 Om de rust en ontspanning te bewaren is het gebruik 
van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of andere 
elektronische apparatuur niet toegestaan. Wilt u bellen, dan 
kunt u hiervoor terecht bij de receptie. 

 Om de privacy van al onze gasten te waarborgen is het 
maken van foto- en/of video-opnamen verboden.

 Het dragen van badkleding is om hygiënische redenen niet 
toegestaan. 

 Neem na elke wisseling van sauna, bad of cabine een 
douche. Gebruik een handdoek om huidcontact met zit- 

en liggelegenheden te voorkomen. Plaats in de 
sauna uw gehele lichaam op een handdoek, dus 

ook uw voeten.

 Het verzorgen van de persoonlijke hygiëne 
zoals tanden poetsen, scheren en het 
aanbrengen van gezichtsmaskers dient 
thuis te gebeuren en is in onze sauna niet 
toegestaan.

 Voor uw veiligheid en hygiëne is het dragen van badslippers 
verplicht. Het dragen van slippers in de saunacabines is 
niet toegestaan.

 Duiken of springen in de baden is niet toegestaan.

 In onze horecagelegenheid, op de terrassen en in alle 
rustruimten is het dragen van een badjas en badslippers 
verplicht. Uit hygiënisch oogpunt zijn handdoeken niet 
toegestaan in onze horecagelegenheid.

 In onze horecaruimte staan wij voor u klaar om u te 
voorzien van een drankje, hapje en/of een waterflesje. Zelf  
meegebrachte consumpties, waterflesjes en etenswaren 
zijn niet toegestaan. Het is eveneens niet toegestaan om in 
de relaxruimte gekochte etenswaren en drank elders in de 
sauna te nuttigen.

 Wij verkopen geen alcoholische dranken aan bezoekers 
jonger dan 18 jaar.

 Roken is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen 
ruimtes.

 Ondanks onze uiterste inspanning om uw verblijf zo 
aangenaam en zorgeloos mogelijk te maken, kunnen wij 
niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing 
of schade aan uw eigendommen of ongevallen in en op 
ons complex. Mocht u eigendommen van een andere 
gast vinden, aarzel dan niet om deze aan een van onze 
medewerkers af te geven.

 Bij het niet in acht nemen van deze regels en hygiënische 
normen zijn de medewerkers van Sauna de Waterakkers 
bevoegd om bezoekers te verzoeken de sauna te verlaten 
zonder terugbetalen van entreegelden.

 De directie behoudt zich het recht om een persoon de 
toegang tot het complex te ontzeggen.

 Entreegelden en restwaarde op badenkaarten worden niet 
gerestitueerd.

  
 In verband met de brandveiligheid is het niet toegestaan 

zelf meegebrachte oliën of andere middelen op de stenen te 
sprenkelen.

 Voor uw eigen veiligheid worden de opgietingen door onze 
saunameester verzorgd. Deelname aan opgietingen en 
overige activiteiten geschiedt altijd op eigen risico.

Huisregels

Wij wensen u een prettig verblijf in Sauna de Waterakkers!


