Huishoudelijk regelement
Het verblijf in deze accommodatie en deelname aan de hydrotherapie geschiedt op
eigen risico.
De Berekuyl is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en/of schade
aan goederen van sporters/deelnemers hetzij binnen, hetzij buiten het gebouw aan
Reigershofweg 5, te Hierden.

Algemeen












Jassen kunnen aan de kapstok worden gehangen, of in de wachtruimte worden
gelegd.
Omkleden kan in de aanwezige kleedkamer, waardevolle artikelen kunnen veilig
opgeborgen worden in de daarvoor bestemde lockers. Uw sleutel kunt u bij uw
begeleider afgegeven.
(Buiten)schoenen dienen in het daarvoor bestemde rek te worden gezet.
De douches zijn er alleen voor de mensen die hebben gezwommen en dus
badkleding dragen.
Het nuttigen van eet- en drinkwaren is niet toegestaan in de oefenbehandelruimtes, het gebruik van een bidon of een bekertje gevuld met water is
wel toegestaan.
In alle ruimtes is het verboden om te roken.
De Berekuyl is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel opgelopen
tijdens zelfstandig trainen.
De Berekuyl is niet aansprakelijk voor ongevallen van deelnemers veroorzaakt
door negeren van instructies.
De Berekuyl behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen iemand de
toegang tot de praktijk te weigeren.
De Berekuyl behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. U wordt
hierover tijdig geïnformeerd
De Berekuyl behoudt zich het recht voor om in geval van calamiteiten één of
meerdere trainingen te annuleren. Uiteraard ontvangen de betrokkenen hierover
bericht.

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor vergoeding door de zorgverzekering. Losse
trainingen kosten € 12,00 per keer.
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Oefenzaal








Trainen is alleen toegestaan, als daarvoor een afspraak met de therapeut is
gemaakt.
Afmelden voor een training dient 24 uur van te voren te gebeuren, anders kan
deze bij de patiënt in rekening worden gebracht.
De oefenruimte mag alleen met schone zaalschoenen betreden worden en het
dragen van sportkleding is verplicht.
In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek op de
trainingsapparatuur verplicht. Aan de muur hangt desinfectans, te gebruiken met
het aanwezige tissuepapier.
Na gebruik van de toestellen deze graag weer schoon achterlaten.
Na gebruik van materialen deze graag weer netjes opruimen.
Als er mankementen aan apparatuur, materialen zijn, verzoeken wij u dit aan de
aanwezige fysiotherapeuten in de zaal te melden.

Zwembad
Het zwembad is 9 meter lang en 4,5 meter breed. De diepte van het bad is 1.40 meter.
Het water wordt gezuiverd d.m.v. elektrolyse en heeft een temperatuur van rond de 32
graden. We hebben gekozen voor elektrolyse, omdat daarbij slechts kleine
hoeveelheden chloor wordt vrijgemaakt uit zout. Er is dus een klein, bijna te
verwaarlozen, percentage chloor aanwezig in het water. Deelname aan de
hydrotherapie geschiedt op eigen risico.
Kinderen en/of patiënten die niet kunnen zwemmen of niet in het bezit zijn van een
zwemdiploma, zijn verplicht gebruik te maken van een drijfmiddel en worden alleen
toegelaten onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder, die beschikt over
een goede zwemvaardigheid.
Gebruikers van het zwembad:
mogen niet over stappen naar een andere lesgroep zonder goedkeuring van de
zwembegeleider.
dienen afspraken minimaal 24 uur van te voren af te zeggen; anders wordt de
niet nagekomen afspraak toch in rekening gebracht.
hebben toegang tot de kleedkamers vanaf een kwartier voor aanvang van de les
dienen vóór en ná het zwemmen te douchen.
zijn verplicht een badmuts en zwemkleding te dragen in het zwembad.
in verband met uitglijgevaar en hygiëne graag slippers dragen
wij verzoeken u geen bodylotion of zonnebrandolie op te doen voor het zwemmen
na het zwemmen de kleedruimte en douches netjes achter te laten
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Het is niet toegestaan om in het zwembad:

Te duiken

Te zwemmen zonder geschikte zwemkleding of
badmuts.

Eten of drinken (ook geen kauwgom) te nuttigen
Wanneer mag u niet deelnemen aan de zwemles:
De patiënt voelt zich niet goed, heeft griep en/of koorts, geeft over, heeft
diarree, heeft een grote open wond of heeft last van ernstige duizeligheid.
bij twijfel over de mogelijkheid om te kunnen zwemmen (bijvoorbeeld door
lichamelijk beperkingen, huidaandoeningen of besmettelijke ziektes), moet eerst
met de huisarts en/of specialist overlegd worden.
Weersomstandigheden zijn alleen reden tot afzegging als de verantwoordelijke
therapeut hiertoe besluit, zij/hij neem dan zo tijdig mogelijk contact met u op.
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