
Waar de hemel de aarde raakt 
-  Huis regels -  

 

Goede regels maken goede vrienden... 
 
• Wanneer u reserveert, bent u automatisch akkoord met de huisregels. 
• Het niet naleven van het huisreglement heeft helaas verwijdering tot gevolg, na volledige 
betaling van de behandeling of het arrangement. 
 
• Het gehele gebouw en het gastenverblijf zijn volledig rookvrij. 
• Door de geringe diepte is het verboden te springen en te duiken in het zwembad. 
• Eigen drank en eten zijn niet toegestaan. Wij voorzien voor jullie versnaperingen en drank. 
Het is verboden om drank en eten te verbruiken IN onze sauna, hamam, jacuzzi of zwembad. 
• Instellingen van de apparatuur worden door de klant zelf NIET gewijzigd. 
 
• Het is verplicht gebruik te maken van handdoeken & slippers. Deze zijn steeds inbegrepen in 
het arrangement en liggen klaar voor gebruik. 
 
• Waar de hemel de aarde raakt kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen of foutief gebruik van het 
saunacomplex en zal dus ook nooit in gebreke gesteld kunnen worden.  
Waar de hemel de aarde raakt zal ook niet verplicht zijn een schadevergoeding te betalen. 
• Wanneer schade aangebracht wordt aan de door u gehuurde ruimte, bent u verplicht de 
herstelling van deze schade te vergoeden en wanneer de ruimte gesloten moet worden om 
deze reden, dient er een schadevergoeding betaald te worden. 
• Kinderen zijn van harte welkom, maar dienen steeds onder toezicht van een volwassene te 
blijven. Indien U wenst dat wij tijdens een arrangement de kinderen onder onze hoede nemen, 
zijn wij NIET aansprakelijk voor mogelijke ongevallen en valt de verantwoordelijkheid ALTIJD 
volledig bij de ouders. Ook zal de door hun aangerichte schade volledig door de ouders 
vergoed worden. 
De ouders tekenen daarom ook dit document ter bevestiging van deze huisregels. 
 
• Bij elke reservatie dient er een voorschot van 50% van de waarde van het arrangement 
betaald te worden.  
Dit kan door middel van overschrijving op ons rekeningnummer of met cash/payconic op 
voorhand in onze winkel.  Wij voorzien U van de aangepaste code om bij de overschrijving 
te vermelden.  
OPGELET: de reservatie is pas definitief nadat u het voorschot betaald heeft. 
 
Annulatievoorwaarden: 
Een annulatie moet minstens 2 dagen voor de reservatie gebeurd zijn.  
In dit geval krijgt u een waardebon van het betaalde bedrag dat u hebt gestort. 
Bij een annulatie minder dan 48 uur voor de reservatie verliest u uw voorschot. 
Bij het NIET komen opdagen op de afspraak, betaalt u het volledige bedrag van de 
behandeling of arrangement en krijgt u dan ook een factuur van deze waarde. 
Kan u er niet zijn door een dringende reden (ongeval, overlijden, plotselinge ziekte...), dan 
krijgt u na overleg een waardebon van het betaalde bedrag dat u hebt gestort. 


