
 

Huisreglement 
 

 

 Gelieve steeds je E-Fit tenue te dragen tijdens je E-Fit en/of My-Lipo sessie. Indien je 

je pakje vergeten bent zijn wij genoodzaakt een huur aan te rekenen t.b.v. € 3,50. 
 

 Breng steeds een grote handdoek mee om onze ligzetels en E-Fit mat te beschermen. 
 

 Nette sportschoenen waar je niet mee buiten loopt zijn een noodzaak! 
 

 

 Annulaties dienen ten laatste 48 uur voor aanvang van de sessie telefonisch meegedeeld 

te worden. Enkel buiten de openeningsuren kan per mail geannuleerd worden. Laattijdig 

annuleren door onvoorziene omstandigheden wordt eenmalig toegelaten per 10 sessies. 

Bij een no show (= niet komen opdagen) kunnen wij niet anders dan deze beurt af te 

trekken van je abonnement/beurtenkaart. 

 

 Bij een tweede no show (= niet komen opdagen) zal u geen afspraken meer online kunnen 

plannen. Bij een derde no show worden ALLE toekomstige afspraken verwijderd en kunt u 

enkel nog de dag zelf reserveren voor een vrije plaats die dag. 
 

 Houd steeds rekening met je afgesproken behandeluur zodat de persoon achter jou ook 

tijdig aan zijn/haar sessie kan beginnen! Vanaf 10 min. te laat kunnen wij uw sessie niet 

meer opstarten of wordt de sessie in tijd verkort! 
 

 Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies van materiaal 

en/of persoonlijke bezittingen 
 

 Maandabonnementen kunnen niet verlengd worden. Enkel om een medische reden of 

verlof kunnen wij een beperkte verlenging (vraag naar de voorwaarden!) toestaan. 
 

 Beurtenkaarten zijn persoonsgebonden en afhankelijk van het abonnement 3/6 maanden 

geldig. 

 

 Voor optimale resultaten houd je best je onderbroek en BH uit, of draag je best een lage 

katoenen slip. 

 

 Op dagen wanneer je komt voor een E-Fit en/of My-Lipo sessie drink je best 2 liter water 

om extra resultaat te bekomen. 
 

 Koolhydraten eet je best niet na je training om het gewenste resultaat te bekomen. Kies 

beter voor een proteïneshake of -reep en dit onmiddellijk na je workout. 
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