Bij Zenmoodz stellen wij onze faciliteiten graag tot uw beschikking zodat u weg van de
alledaagse zorgen kunt genieten van verzorging en ontspanning.
Om uw verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels
opgesteld. Door middel van het betreden van onze faciliteiten geeft u aan deze huisregels te
respecteren en hier gehoor aan te geven. De actuele versie van onze huisregels is
verkrijgbaar bij onze receptie. Bij het niet na leven van de regels bent u genoodzaakt
Zenmoodz – na volledige betaling en zonder enige restitutie – per direct te verlaten. Het
oordeel van het personeel is hierbij maatgevend. Aanwijzingen van het personeel dienen te
allen tijde te worden opgevolgd.
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Om alle gasten optimaal te kunnen laten ontspannen vragen wij u de faciliteiten in
alle rust en met respect voor zowel medegasten als medewerkers te gebruiken.
Storend gedrag - verbaal en non-verbaal -, ongewenste en gewenste intimiteiten,
aanstootgevend en/of onzedelijk gedrag zijn niet toegestaan.
Het dragen van badslippers is in Zenmoodz verplicht.
In de lounge- en lunchruimtes is het dragen van een badjas en slippers verplicht. Enkel
een handdoek of omslagdoek is niet voldoende.
Het maken van foto's of filmopnamen is strikt verboden.
Mobiele telefoons en andere elektronische apparaten zijn niet toegestaan waar dan
ook in Zenmoodz. Voor ieders privacy, dit geldt tevens voor meegebrachte eigen
tassen. Persoonlijke eigendommen kunnen worden opgeborgen in een kluisje.
Het is in de gehele accommodatie niet toegestaan eigen meegebrachte
consumpties te nuttigen.
Douchen is verplicht alvorens de baden, sauna's, stoombaden en andere
faciliteiten te gebruiken.
Het is verplicht badkleding te dragen in en om het zwembad. Topless zwemmen,
gekleed zwemmen e.d. is niet toegestaan.
Bij en in de saunafaciliteiten mag er geen badkleding gedragen worden.
Onder begeleiding van een volwassene zijn kinderen van 13 tot en met 17 jaar welkom
in de sauna (kinderen jonger dan 13 jaar zijn niet toegestaan).
Het is verplicht om in de sauna’s op uw handdoek plaats te nemen.
Het is strikt verboden om etherische oliën of andere producten toe te voegen aan de
sauna’s en baden.
Het reserveren/bezet houden van ligbedden, banken en stoelen zonder dat deze
gebruikt worden, is niet toegestaan.
Defecten svp direct melden bij de Zenmoodz medewerkers. U ontvangt geen restitutie
voor niet te gebruiken faciliteiten.
Roken is niet toegestaan, dit geldt ook voor het gebruik van e-sigaretten, met
uitzondering van het rokersgedeelte buiten op het dakterras. Sigaretten dient u in de
daarvoor bestemde asbakken te deponeren.
Het is niet toegestaan om de faciliteiten te betreden onder invloed van soft- en
harddrugs alsmede in beschonken toestand. Het gebruik van soft- en harddrugs en
overmatig drankgebruik is in Zenmoodz strikt verboden.
Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie aanwezig.
Het gebruik van de faciliteiten van Zenmoodz, geschiedt nadrukkelijk
voor eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. Zenmoodz sluit
elke aansprakelijkheid uit voor schade aan personen en/of schade, vermissing,
verduistering, diefstal van/aan (door u meegenomen) goederen.
De directie en medewerkers van Zenmoodz wensen u een plezierige tijd in onze spa
faciliteiten toe!

