
 

ALLE BEZOEKERS 

Om uw bezoek en dat van uw medegasten zo prettig mogelijk te laten verlopen, dienen alle bezoekers van de 
Saunaclub Sixsens de volgende huisregels in acht te nemen. Rekening houden met elkaar zal zorg blijven 
dragen voor een ontspannen verblijf. 

Saunaclub Sixsens biedt mogelijkheden aan voor gebruikmaken van horeca, sauna en voor eventuele erotisch 
getinte contacten (al dan niet tegen betaling). Eventuele commerciële sekscontacten zijn voor eigen rekening 
en verantwoording. Saunaclub Sixsens is hierbij absoluut geen partij. 

Bij binnenkomst gaat u akkoord met de huisregels van Saunaclub Sixsens. 

ALGEMEEN 

• Saunaclub Sixsens is een facilitair bedrijf. 
• Toegang vanaf 18 jaar 
• Bij binnenkomst dienen alle bezoekers zich eerst te melden bij de receptie. 
• Indien er twijfel bestaat over de leeftijd van onze gasten zullen we u vragen om u te legitimeren door 

middel van een geldig legitimatiebewijs.  
• Vrouwelijke bezoekers dienen zich ten alle tijden te legitimeren. Van het legitimatiebewijs zal een 

kopie gemaakt worden.(volgens wettelijke bewaartermijn Privacy wetgeving) 
• In onze saunaclub geldt een verbod op gebruik van kauwgom in de gehele club. 
• Sixsens weigert de toegang aan personen die voorheen in dienstverband of als zelfstandige in opdracht 

van Saunaclub Sixsens  hebben gewerkt. 
• In Saunaclub Sixsens geldt een rookverbod in het hele gebouw. Bij overtreding van dit verbod wordt 

er een boete in rekening gebracht van € 100,-- en wordt de overtreder/ster uit de zaak verwijderd. 
• Voorkom verspilling van voedsel en drank. Niet geconsumeerde items worden in rekening gebracht á 

10,- euro. 
 
FACILITEITEN  

Linnengoed Bij binnenkomst ontvangen onze gasten een badjas, badslippers en handdoeken in bruikleen. 
De mannelijke gasten zijn gekleed in een badjas en de vrouwelijke gast in badjas, lingerie of 
badkleding. Het dragen van een badjas en badslippers is verplicht in alle openbare ruimtes 
met uitzondering het wellness gedeelte. 

Lockers  Het is in uw eigen belang dat u gebruik maakt van afsluitbare lockers.Bij het kwijtraken van 
                         de sleutel van uw locker wordt deze door u vergoedt met €50,- voor de aanmaak van een 
                         nieuwe.  
                         Tassen dient u achter te laten in de auto, kleedruimten of lockers en mogen niet naar de   
                         overige ruimtes worden meegenomen. 

Zwembad Duiken in de zwembaden is niet toegestaan. 
                         Zowel in de wellness als bij het buitenbad is er geen toezicht (er is dus geen badmeester 
                         aanwezig). 

Sauna  Let er op dat de kachels in de sauna's en de stoomuitlaat in de stoomcabines heet zijn.  

Kamers  Gelieve de kamers in dezelfde goede staat achter te laten zoals u die bij binnenkomst hebt 
gevonden. Vuil goed in de wasmand en afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. 
Maximaal 4 personen per kamer bij overtreding wordt U verzocht de zaak te verlaten. 

Wij beschikken over een traplift, deze dient enkel te worden gebruikt voor de daarvoor bestemde doeleinde. 

Zelf meegebrachte consumpties, zoals o.a. etenswaren en dranken dan water zijn niet toegestaan. 

GEDRAG  

Elke vorm van dwang, agressie of bedreiging (verbaal dan wel fysiek) naar de gasten en personeel is 
onacceptabel en wordt niet getolereerd op straffe van verwijdering uit Saunaclub Sixsens. 
 
Elke uiting van discriminatie en/of racisme is uit de boze op straffe van verwijdering uit Saunaclub Sixsens. 
 
Gasten die omwille van onacceptabel gedrag of/en het niet volgen van de huisregels uit Saunaclub Sixsens 
worden verwijderd dienen voor verwijdering hun openstaande rekeningen te voldoen en hebben geen recht op 



 

teruggave van hun entree gelden. 
 
Bezoekers gaan ermee akkoord dat de veiligheidsmensen kunnen en mogen fouilleren. Er wordt altijd een 
tassencontrole uitgevoerd. 
 
Bij ongewenste samenscholing en veroorzaken van spanningsvelden dient u onmiddellijk op aanwijzen van het 
(security)personeel Saunaclub Sixsens te verlaten. 
Bij constatering van bovenstaande ongeregeldheden kan er aangifte worden gedaan bij de politie. 
Na afloop van uw bezoek verzoeken wij u om Saunaclub Sixsens en de buurt rustig zonder overlast te verlaten. 

DRUGS EN ALCOHOL  

Als u drugs in bezit heeft en/of onder de invloed bent van alcohol of drugs dan wordt de toegang geweigerd. 

Het bezit, verhandelen en/of gebruik van alle vormen, soorten en hoeveelheden van drugs is ten strengste 
verboden, er wordt dan ook aangifte gedaan bij de politie. Tevens is het ten strengste verboden om 
alcoholhoudende dranken mee naar binnen te nemen. Overtreders worden direct verwijderd en verdere 
toegang geweigerd.  

VEILIGHEID / PRIVACY 
 
Camerabewaking: er worden opnames gemaakt in het pand, rondom het pand en parkeerplaats die op 
aanvraag van de politie kunnen worden overhandigd. Opnames worden na 24 uur verwijderd wegens privacy 
wetgeving. 
 
De security is er voor uw en onze veiligheid. Zij zijn bevoegd tot het geven van aanwijzingen, welke door u 
onverbiddelijk dient te worden opgevolgd. 
Het is aan security/ directie om erop toe te zien of iemand past binnen het concept van Saunaclub Sixsens. 
Het is niet toegestaan beeld- & geluidsopnames te maken binnen en buiten en rondom Saunaclub Sixsens met 
elektronische apparaten, fototoestellen of mobile telefoons. 
Het is absoluut verboden om waar dan ook binnen of buiten Saunaclub Sixsens telefoongesprekken te voeren 
waarbij de camera of camera’s van de telefoon gebruikt worden (skype, facetime, facebook enz.) bij 
constatering van overtreding van deze regel wordt de telefoon van de klant in beslag genomen en kan de klant 
deze bij verlating van Saunaclub Sixsens deze aan de receptie ophalen. 
Het is wel toegestaan om een mobiele telefoon mee te nemen binnen Saunaclub Sixsens. U kunt deze in uw 
eigen locker leggen. 
Het gebruik van elektronische apparaten zoals mobiele telefoons is enkel toegestaan in het restaurantgedeelte , 
in de lockerruimte, de veranda en het terras en de Mensroom. 
Bij vermoeden of het constateren van het gebruik van elektronische apparaten, dit betreft o.m. mobiele 
telefoons, smartphones, tablets, laptops, spelcomputers, MP3 spelers etc. Deze lijst is niet uitputtend en in 
geval van twijfel beslist de directie. U kunt deze in u eigen locker opbergen. 
Bij twijfel behoudt de security en het personeel zich het recht om deze elektronische apparaten in te nemen en 
te controleren. Tijdens het verlaten van Saunaclub Sixsens kunt u uw eigendom ophalen. 
 
Sixsens werkt en volgt de instructies welke zijn opgesteld in haar op dat moment geldende privacy regelement. 
Een kopie is ten alle tijden terug te vinden op onze website http:// nl.sixsens.eu/ 

AANSPRAKELIJKHEID  

Het zonder toestemming meenemen van onze eigendommen is verboden. 
Bij verwijderen, ontvreemden, zoekraken, vervuilen en/of vernielen van eigendommen van Saunaclub Sixsens, 
heeft deze de mogelijkheid om de schade op de betreffende bezoeker(s) te verhalen met een minimumbedrag 
van € 50,- of een veelvoud hiervan. Verder zal de toegang worden ontzegd.  
 
Saunaclub Sixsens, de directie en het personeel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, 
materiële en/of immateriële schade van en aan de bezoekers, voertuigen of eigendommen van bezoekers, 
zowel binnen en buiten ons terrein.  
 
De directie is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor het zoekraken en/ of ontvreemden van goederen en 
waardevolle spullen. 

Uw bezoek aan Saunaclub Sixsens is te allen tijde op eigen risico. 

Gasten die zich niet aan de huisregels houden dienen Saunaclub Sixsens na volledige betaling, 
direct te verlaten. Bij verzet wordt direct de politie ingeschakeld. 


