HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Per januari 2021

In verband met de hygiëne, gezondheid en algemene orde gelden de volgende regels binnen Move35:
Algemeen
 Sporten mag alleen met schone schoenen. S.v.p. je sportschoenen om deze reden pas binnen aandoen;
 Gebruik een handdoek tijdens het sporten;
 Drink voldoende tijdens het sporten;
 Maak gebruikte apparatuur schoon. Daartoe stelt Move35 een desinfecterend middel en papierrollen ter
beschikking;
 Het dragen van een pet is tijdens het sporten niet toegestaan;
 Bellen is tijdens het sporten niet toegestaan;
 In het gehele pand van Move35 geldt een rookverbod.
Kleedruimte / toilet
Maandverband e.d. alleen in de daarvoor bestemde bakken deponeren
Mover / registratie
Het is verplicht bij binnenkomst de Mover te gebruiken, zodat het bezoek geregistreerd wordt.
Calamiteiten
In geval van calamiteiten dienen de instructies van de medewerkers van Move35 of de daartoe bevoegde
instanties (brandweer, politie e.d.) te worden opgevolgd.
App
Via de Milon app is het mogelijk je resultaten en trainingen te zien.
Reserveren
Je kunt je training reserveren via de Move35 app. Je start je training in het eerste kwartier van je reservering.
Lockers
Move35 heeft lockers en deze dienen door alle sporters gebruikt te worden voor het opbergen van persoonlijke
eigendommen.
Openingstijden Move35
Maandag tot en met zaterdag:
Maandag tot en met donderdag:
Zondag:

08.00 uur tot 12.00 uur
17.00 uur tot 21.00 uur
08.00 uur tot 12.00 uur (m.u.v. juli & augustus)

Op de volgende feest- en/of bijzondere dagen is Move35 gesloten:
 Nieuwjaarsdag (1 januari);
 Zondag en maandag met Carnaval;
 1e en 2e Paasdag;
 Koningsdag;
 5 mei in ieder jaar dat deelbaar is door vijf;
 Hemelvaartsdag;
 1e en 2e Pinksterdag;
 5 december vanaf 17.00 uur i.v.m. Sinterklaas;
 24 december vanaf 17.00 uur i.v.m. Kerstavond;
 1e en 2e Kerstdag;
 31 december vanaf 17.00 uur i.v.m. Oudjaarsavond.
Tijdelijke stop lidmaatschap
Move35 biedt als service de mogelijkheid het lidmaatschap tijdelijk kosteloos stop te zetten.
Stopzetting kan voor maximaal twee maanden per jaar en maximaal twee keer per jaar.
Bij het flexibel abonnement ben je vrij meerdere, en langere, stops per jaar op te nemen tot een termijn van zes
maanden.
Een tijdelijke stop dient schriftelijk te worden doorgegeven aan Move35. Alle voorwaarden zijn na te vragen.
Klantenservice
Verbeterpunten of gebreken kun je altijd kenbaar maken aan een medewerker van Move35 of doorgeven via
info@move35.nl. Positieve ervaringen mogen uiteraard graag gedeeld worden met anderen!

