
Huisregels
Wij steken veel liefde, tijd en moeite in onze sauna zodat al onze gasten een ontspannen en onvergetelijk verblijf 
hebben. Van onze gasten verwachten wij dat zij respectvol omgaan met alle faciliteiten. Om vervelende misver-
standen te voorkomen hebben wij een aantal huisregels:

• indien u om wat voor reden dan ook verlaat bent, gaat dit  
 van de geboekte tijd af. Alleen als onze agenda het toelaat  
 kan de verloren tijd gecompenseerd worden.
• U dient de afgesproken uren te respecteren en tijdig de  
 sauna te verlaten zodat iedereen zijn besproken  
 saunabezoek ten volle kan benutten in een gereinigd  
 complex.
• Douchen is verplicht aan het begin van uw bezoek en na  
 iedere saunagang.
• Het dragen van badkleding is toegestaan, mits de kleding  
 goed uitgespoeld is. Wasmiddel- en zeepresten tasten het  
 waterkwaliteit van ons massage-/bubbelbad aan.
• Gebruik van (massage)olie, haarmaskers e.d. is in onze  
 ruimte niet toegestaan in verband met mogelijke schade  
 aan meubilair en tegelwerk en in verband met het be 
 houden van een goede water kwaliteit in ons massage-/ 
 bubbelbad. 
• Indien door verkeerd gebruik van het bad, de installatie  
 gereinigd moet worden zullen de kosten hiervoor in  
 rekening worden gebracht.
• Houdt de deur van de stoomcabine zoveel mogelijk  
 gesloten wanneer deze in gebruik is, dit in verband met  
 de rookmelder
• Wij zijn geen privéclub voor erotische activiteiten.
• Gebruik een handdoek of badjas wanneer u ergens gaat  
 zitten. Zo blijft het meubilair schoon en droog voor de  
 volgende gasten.
• LET OP: u kunt zich verbranden aan de kachel van de Finse  
 sauna en aan de stoomuitlaat van de stoomcabine  
 wanneer deze in gebruik zijn. Raak deze dus niet aan!
• U krijgt na binnenkomst een uitleg van alle faciliteiten.  
 Het gebruik van de ruimte en faciliteiten is op eigen risico.

• Het is verplicht om in alle sauna’s (behalve de stoom- 
 cabine) plaats te nemen op een handdoek, waarbij ook de  
 voeten zich op de handdoek bevinden.
• Badjassen, badslippers en handdoeken worden kosteloos  
 ter beschikking gesteld.
• Door vocht kan het glad zijn buiten de saunacabines,  
 daarom raden wij u aan badslippers te dragen.
• Consumpties mogen alleen worden genuttigd in het  
 zitgedeelte of buitenruimte. Het meenemen van drankjes  
 of eten in de saunacabines of massage-/bubbelbad is  
 niet toegestaan.
• Het maken van foto’s of filmmateriaal is strikt verboden.
• Roken en e-roken is binnen niet toegestaan. In de buiten- 
 ruimte mag dit, met de deur gesloten, wel, maakt u wel  
 gebruik van de aanwezige asbakken?
• Toegebrachte schade verhalen wij op de bezoeker
• Beauty en Wellness Centrum Tholen houdt zich niet  
 aansprakelijk voor eventuele vermissing van door de gast  
 meegebrachte goederen of waardevolle voorwerpen of  
 foutief gebruik van het complex, en aanvaardt geen  
 aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade  
 aan goederen.
• Bij diefstal/vernieling of in dreigende situaties doen wij  
 direct aangifte bij de politie.
• Beauty en Wellness Centrum Tholen heeft bij overmacht  
 zoals ziekte of onverwachte omstandigheden het recht de  
 gemaakte afspraak te verzetten of annuleren. Eventueel  
 betaalde bedragen worden in dat geval zonder  
 inhoudingen terugbetaald.
• Gasten die zich niet houden aan de huisregels dienen op  
 eerste verzoek, na volledige betaling en zonder restitutie,  
 het complex te verlaten.

Heerlijk genieten van het échte wellness gevoel 
in privé spa Tholen


