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1.  ALGEMEEN
Deze clubregels zijn van toepassing op iedere bezoeker van The Crunch Fitness & Healthclub en maken deel 
uit van je lidmaatschapsovereenkomst. Als bezoeker van The Crunch ben je verplicht kennis te nemen van 
deze clubregels en je dienovereenkomstig te gedragen.

 
2.  TOEGANG TOT DE CLUB

Bij een bezoek aan de club dien je je bij de receptie te melden, of gebruik te maken van je toegangschip bij 
de tourniquetpoorten. Indien je geen chip hebt, of deze niet bij je hebt, mag je pas na toestemming van de 
receptiemedewerker de ruimte na de tourniquetpoorten betreden.

 
3.  TOEGANG TOT DE GROEPSTRAININGEN

Voor de groepstrainingen dien je je aan te melden. Dit kan via onze website, of via een app op je i-Phone 
of Android toestel. Je kunt je uiteraard ook persoonlijk aanmelden voor de les aan de balie van onze club. 
Afmelden voor een reeds aangemelde les kan op dezelfde wijze als de aanmeldingen.

 
4.  DEELNAME AAN TRAININGEN

Bij deelname aan trainingen dien je je te allen tijde aan het programma te houden zoals aangegeven door de 
trainer en diens aanwijzingen en instructies op te volgen. De trainer is gerechtigd om deelnemers te weige-
ren of weg te sturen indien ze niet de instructies van de trainer opvolgen, zich niet aan de clubregels houden 
of zich niet fatsoenlijk gedragen naar de trainer of andere deelnemers. Indien je te laat bent voor de training 
is het niet toegestaan om alsnog de studio’s in te gaan en deel te nemen. Het is ook niet toegestaan om eer-
der dan voor het eind van de training te vertrekken tenzij de trainer daar vooraf van op de hoogte is gesteld 
en daar toestemming voor heeft gegeven.

 
5.  GEBRUIK VAN DE LOCKERS

Het is verplicht in de kleedruimte om je persoonlijke spullen in een locker op te bergen en deze op slot te 
doen. Anders dan een handdoek en een bidon mogen er geen andere spullen meegenomen worden naar 
de trainingsruimten. Na de training dient de locker leeg achtergelaten te worden. Afgesloten lockers worden 
aan het einde van de dag door The Crunch opengemaakt en leeg gehaald (m.u.v. de persoonlijke lockers van 
Crunch Complete leden). Indien jouw spullen door ons uit de locker zijn verwijderd, dien je je bij de receptie 
te melden. In een locker achtergelaten spullen worden gedurende 1 week bewaard.

 
6.  SPORTKLEDING & HYGIËNE

Het dragen van schone, fris ruikende en gepaste sportkleding gedurende trainingen is verplicht. Het is niet 
toegestaan met ontbloot bovenlichaam te sporten. Het is niet toegestaan om in de studio’s straatschoeisel 
of buiten gedragen sportschoenen te dragen. Sportschoenen dienen voorzien te zijn van een niet-afgeven-
de rubber zool. Het dragen van geschikte sportschoenen is altijd verplicht met uitzondering van trainingen 
die op blote voeten worden uitgevoerd. Het gebruik van een handdoek en een bidon met water is verplicht. 
Scheren, nagels knippen en alle andere vormen van lichaamsverzorging anders dan omkleden, douchen en 
afdrogen, zijn niet toegestaan in de kleedruimten en sauna of stoombad.

 
7.  SAUNA & STOOMBAD

Sauna en stoombad mogen zowel ontbloot als in badkleding betreden worden. Ondergoed is uitdrukkelijk 
niet toegestaan! In de droge sauna is het verplicht om een handdoek te gebruiken. Het stoombad na gebruik 
graag even schoontrekken met de beschikbare wisser. Het is verplicht te douchen voor betreden sauna of 
stoombad. In de sauna en het relaxgedeelte, is het niet toegestaan om telefoongesprekken te voeren.

 
8.  TRAININGSMATERIALEN EN -APPARATEN 

Na afloop van de training dien je de gebruikte materialen op de juiste plek en netjes op te ruimen. Gebruikte 
materialen en apparaten dienen schoon en droog te worden achtergelaten.

 
9.  DRANK, ETENSWAREN EN ROKEN

Roken, alcohol en het gebruik van drugs en doping zijn niet toegestaan. Afgezien van in de lounge is het nutti-
gen van eten en drinken niet toegestaan, behalve water of sportdrankjes in bidon’s of afsluitbare drinkflesjes.

 
10. MOBIELE TELEFOON

Het gebruik van een mobiele telefoon in de studio’s is niet toegestaan. Mocht je gebeld worden tijdens je 
training, loop dan even naar de lounge om je gesprek te voeren.

 
11.  KINDEREN EN HUISDIEREN

Kinderen jonger dan 17 jaar hebben geen toegang tot de club. Met uitzondering van honden zijn alle huis-
dieren verboden. Honden mogen de club alleen in de balieruimte betreden, aan de lijn en vergezeld van hun 
eigenaar. Honden mogen niet in afwezigheid van hun baasje bij anderen worden achtergelaten.


