HUISREGELS SAUNACLUB YINYANG
Voor de goede verstandhoudingen houdt Saunaclub Yin Yang enkele
Vanzelfsprekende huisregels op na.
Het naleven ervan komt ten goede aan de reeds aanwezige uitstekende sfeer.
1.

Saunaclub Yin Yang is een facilitair bedrijf
CS Horeca BV biedt mogelijkheden aan voor gebruikmaken van horeca, CS Sauna BV
biedt mogelijkheden aan voor gebruikmaken van de sauna en YY Exploitatie BV biedt
mogelijkheden voor eventuele erotisch getinte contacten (al dan niet tegen betaling).
Eventuele commerciële sekscontacten zijn voor eigen rekening en verantwoording.
Saunaclub Yin Yang is hier bij absoluut geen partij.

2.

Toegang vanaf 18 jaar
Eenieder dient zich bij binnenkomst te kunnen identificeren met een geldig
legitimatiebewijs.

3.

Normen en waarden
a. Elke vorm van dwang, agressie of bedreiging (verbaal dan wel fysiek) naar de gasten
en personeel is onacceptabel en wordt niet getolereerd op straffe van verwijdering
uit Saunaclub Yin Yang.
b. Men wordt geacht goed maatschappelijk gedrag (respect voor elkaar en elkaars
bezittingen) te hebben.
c. Elke uiting van discriminatie en/of racisme is uit den boze op straffe van verwijdering
uit Saunaclub Yin Yang.
d. De bezoeker die tegen betaling seksuele handelingen verricht mag andere
bezoekers weigeren.
e. Seksuele handelingen dienen veilig verricht te worden.
f. De bezoeker, die tegen betaling seksuele handelingen verricht niet verplicht is om,
als daarom wordt verzocht, zonder gebruik van een condoom te werken.

4.

Drugs en/of alcohol
a. Als u onder invloed bent van alcohol of drugs dan wordt de toegang geweigerd.
b. Als u tijdens uw bezoek aan Saunaclub Yin Yang onder invloed raakt van alcohol
en/of drugs zal u verzocht worden om het pand en terrein van Saunaclub Yin Yang
te verlaten.
c. Het bezit, verhandelen en/of gebruik van alle vormen, soorten en hoeveelheden van
drugs is ten strengste verboden. Overtreders worden direct verwijderd en verdere
toegang geweigerd en er kan aangifte van het feit bij de politie worden gedaan en
tevens geregistreerd.
d. De bezoeker die tegen betaling seksuele handelingen verricht is niet verplicht om
alcoholhoudende dranken te drinken of andere verdovende middelen te gebruiken
op verzoek van andere bezoekers.

5.

Toegestane biljetten
Bij het afrekenen worden geen biljetten van € 200,- en € 500,- geaccepteerd.

6.

Vrijkaart
Iedere twintigste bezoeker die met pin of creditcard het entreegeld voldoet, wordt gratis
toegang verleend tot Saunaclub Yin Yang.

7.

Veiligheid
a. Camerabewaking: Er wordt van iedereen opnamen gemaakt die op aanvraag van de
politie kunnen worden overhandigd.
b. De security is er voor uw en onze veiligheid. Zij zijn bevoegd tot het geven van
aanwijzingen, welke door u onverbiddelijk dient te worden opgevolgd.
c. Het is aan de security om erop toe te zien of iemand past binnen het concept van
Saunaclub Yin Yang.
d. U gaat ermee akkoord dat de veiligheidsmensen u kunnen en mogen fouilleren.
e. Bij ongewenste samenscholing en veroorzaken van spanningsvelden dient u
onmiddellijk op aanwijzen van het (security) personeel Saunaclub Yin Yang te
verlaten.

8.

Verlies, schade en/of diefstal
a. Het is in uw eigen belang dat u gebruik maakt van de afsluitbare lockers.
b. Bij het kwijtraken van de sleutel van uw locker wordt deze door u vergoed met € 50
voor de aanmaak van een nieuwe.
c. Het zonder toestemming meenemen van onze eigendommen is verboden.
d. Bij beschadiging van onze eigendommen binnen en buiten ons gebouw wordt u
aansprakelijk gehouden voor de reparatie en/of vernieuwingskosten. Verder zal de
toegang worden ontzegd.

9.

Het is niet toegestaan om…
a. Foto’s of video-opnamen te maken.
b. Een mobiele telefoon mee te nemen binnen Saunaclub Yin Yang. U kunt deze in uw
eigen locker leggen.
c. Tassen, koffers en dergelijke mee te nemen binnen Saunaclub Yin Yang.

10.

Aansprakelijkheid
Saunaclub Yin Yang, de directie en het personeel kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade van en aan de bezoekers.

11.

Kleding
Bij binnenkomst ontvangt iedere gast een handdoek en badjas.

12.

De kamers
Gelieve de kamers in dezelfde goede staat achter te laten zoals u die bij binnenkomst
hebt gevonden. Vuile goed in de wasmanden en afval in de daarvoor bestemde
vuilnisbakken.

13.

Zwembad
In of bij onze zwembaden en/of whirlpools is geen actief toezicht aanwezig en is gebruik
op eigen risico.

14.

Bij binnenkomst gaat u akkoord met de huisregels van Saunaclub Yin Yang
Na afloop verzoeken wij u om Saunaclub Yin Yang en de buurt rustig en zonder overlast
te verlaten.

15.

Overtreding van het Saunaclub Yin Yang huisreglement kan leiden tot verwijdering

‘’Het team wenst u een aangenaam verblijf in SAUNACLUB YINYANG’’

