Huisregels Verhuur Watersportcentrum Sloterplas:
Ø Bij het betreden van onze locatie dient u te alle tijden de
instructies van het personeel op te volgen, volgt u deze instructies
niet op, bent u verplicht direct het terrein te verlaten. Bij
weigering zal er politie worden ingeschakeld.
Ø Houdt te alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar en van het
personeel, inclusief gezinnen.
Ø U dient uw handen direct te desinfecteren bij het betreden van onze
locatie.
Ø Materiaal benodigd bij het verhuren dient u zelf te desinfecteren als
gewenst, desinfectiemiddel staat klaar bij het materiaal, dit betreft
o.a.: peddels, zwemvesten, tonnetjes, etc.
Ø Bij klachten die betrekking kunnen hebben tot het Coronavirus, blijft
u thuis. Dit betreft: verkoudheid, niezen, keelpijn, koorts, hoesten
en moeilijk ademen.
Ø Hoesten en niezen in de ellenboog.
Ø De horeca op onze locatie is ook geopend, hiervoor kunt u in de rij
staan aan de andere kant van het terrein.
Ø Het is niet mogelijk u om te kleden op onze locatie, de kleedkamers
blijven gesloten. Zorg ervoor dat u al omgekleed aankomt.
Ø De toiletten zijn beperkt geopend, hiervoor kunt u in de rij staan
voor het terras aan de andere kant van de locatie.
Ø Het is voor het personeel niet mogelijk assistentie te bieden bij de
activiteit, u wordt verwacht zelfstandig het water op te kunnen gaan
en weer terug te keren.
Ø Wij verplichten u een zwemvest te dragen bij het betreden van de
steigers en op het water, deze geven wij per persoon bij de activiteit
mee.
Ø U rekent af per uur, bent u te laat, gaat het volgende uur in.
Ø Wij vragen u een borg achter te laten wat bestaat uit: een rijbewijs,
een ID-kaart of een paspoort, dus houdt deze alvast bij de hand.
Ø Is het voor u niet mogelijk zelf terug te keren naar onze locatie,
zijn wij genoodzaakt u van het water te komen ophalen en eventueel
hulpdiensten in te schakelen, de kosten hiervoor worden in rekening
gebracht.

Over de huisregels is discussie voeren niet mogelijk, dan kunt u niet bij ons
huren.

