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Gelieve deze aanwijzingen te lezen en te respecteren, alvorens volop te 
genieten van de wellnessuitrusting van uw Ardennes-Etape vakantie-
huis.

Alvorens de wellnessruimte te betreden, gelieve

 uw schoenen uit te doen. In de wellnessruimte mag u zich enkel 
verplaatsen op blote, propere voeten of met daartoe voorziene san-

 dalen;

sleutels, gsm en andere voorwerpen die het materiaal van 
de uitrusting (stoelen, matrassen,...) kunnen beschadigen, opzij te 

 leggen;

 indien nodig zwemkledij aan te trekken of andere aangepaste, pro-
 pere kledij;

 een douche te nemen om dagcrème, make-up en vuil te verwijde-
 ren, en zorgvuldig uw voeten te wassen;

de bank van de sauna te bedekken met een handdoek.

Wat verboden is

Dieren zijn niet toegelaten. 

De wellnessuitrusting is verboden voor personen in dronken toestand 
of met besmettelijke ziektes.

Gebruik geen eigen producten in de jacuzzi. Betreed de wellnessruimte 
niet met voeding of dranken (behalve water). Vergeet niet om kauw-
gum en snoepjes weg te gooien alvorens binnen te komen.

Rook niet!

Kinderen

Kinderen mogen de wellnessruimte enkel betreden onder 
toezicht van hun ouders.

Laat uw kinderen NOOIT alleen in de sauna, de hamam (ri-
sico op ongevallen en brandwonden) of de jacuzzi (risico op 
verdrinking).

Laat kinderen niet te lang in de sauna, hamam of jacuzzi. Hou 
rekening met hun leeftijd en weerstand.

Laat kinderen voldoende drinken voor en na het gebruik van 
sauna of hamam.

Laat kinderen onderaan in de sauna plaatsnemen (lagere 
temperatuur).

Laat kinderen niet langer dan 10 minuten in de sauna of 
hamam.

Voor u weggaat

Bespaar energie. Schakel de sauna, hamam en/of jacuzzi uit 
voor u weggaat.

Dek de jacuzzi af wanneer u de wellnessruimte verlaat, om 
de temperatuur te behouden en dus minder energie te ver-
bruiken.

De eigenaar is niet verantwoordelijk bij ongevallen ver-
oorzaakt door de gebruikers van de wellnessruimte.

Gelieve de eventuele bijkomende aanwijzingen van de 
eigenaar van uw vakantiehuis te respecteren.
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