Privé-wellness reservatievoorwaarden
Iedereen die een reservatie maakt bij "Lavendine Pure "gaat automatisch akkoord
met onze algemene voorwaarden:
Reservatie afspraken:
• Bij reservatie vragen wij een voorschot van 50 euro en dient overgemaakt
op rekeningnummer BE58 9731 3368 9979 met vermelding van je naam en
datum.
• Het saldo van de wellness dient afgerekend te worden bij vertrek. Dit kan
contant of per elektronische betaling (wel bancontact- geen kredietkaarten)
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Afspraken tijdens de Wellness:
Het is verplicht te douchen voor gebruik van onze faciliteiten. Douchegel,
shampoo en scrubzout zijn voorzien en inbegrepen in onze prijzen.
Gelieve steeds een handdoek te gebruiken om op te zitten of te liggen .
Badslippers voor eigen veiligheid en hygiëne (zowel buiten als binnen) zijn
verplicht en inbegrepen in de prijs.Geef je schoenmaat alvast op bij reservatie.
Badkledij is niet verplicht, het is een privé-wellness.
De ganse sauna ruimte is een rookvrije ruimte. Roken kan in onze relaxbuitentuin (ook privé) .
Het is niet toegestaan eigen drank of eten mee te brengen of te nuttigen in onze
wellness. Voor een democratische prijs bieden wij drankjes en een
tapasschotel aan.
Het is strikt verboden om persoonlijke producten toe te voegen aan onze
installaties.
U wordt verzocht de rust van de andere gasten niet te verstoren.
Gelieve het complex tijdig te verlaten, zodat u geen inbreuk maakt op de
reservatie van de volgende klanten.
Kinderen zijn toegelaten vanaf 10 jaar en dienen steeds onder toezicht te staan
van een volwassene.
Het is verboden om te lopen in de sauna ruimte.
U bent verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de ter beschikking
gestelde infrastructuur.
“Lavendine Pure" is niet verantwoordelijk voor ongelukken of incidenten met
lichamelijk letsel of materiële schade door een onjuist of onvoorzichtig gebruik
van de infrastructuur evenals in geval van verlies van goederen.
“Lavendine Pure” zal dus nooit in gebreke kunnen worden gesteld en zal nooit
verplicht zijn om enige schadevergoeding te betalen.
Bij schade aangericht aan ons complex, kan een schadevergoeding
aangerekend worden.
« Lavendine Pure » houdt zich het recht voor om de toegang tot het centrum te
weigeren, zonder hiervoor een reden te moeten geven.

