Sileau sauna & wellness • Huisregels
Om u en de andere bezoekers een aangenaam wellness-moment te kunnen garanderen, verzoeken wij u vriendelijk om onze huisregels aandachtig te lezen.
Iedereen die gebruik maakt van onze faciliteiten verklaart zich automatisch
akkoord met deze huisregels.

Algemeen
Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor zijn/
haar persoonlijke bezittingen.
Om verlies te vermijden wordt het lockersleuteltje aan het onthaal in bewaring gegeven.
Alle bestedingen in de bar worden onder het
sleutelnummer geregistreerd.
Afrekenen gebeurt vóór u de wellness verlaat.
De betaling met grote coupures cash geld kan
geweigerd worden.
Het gebruik van tassen is niet toegestaan in
het thermengedeelte (benedenverdieping).
Minderjarigen zijn welkom, enkel onder constante begeleiding van een volwassene en op
voorwaarde dat de stilte en de rust gegarandeerd blijven.
In geval van hartklachten, andere aandoeningen of zwangerschap, gaan we ervan uit dat
u sauna en koudwaterbaden mag gebuiken in
overleg met uw geneesheer of gynaecoloog.
Sileau behoudt altijd het recht om personen de
toegang tot het wellnesscomplex te weigeren.
Alle faciliteiten van Sileau kunnen enkel
met slippers of blootsvoets betreden worden.
Aanwijzingen van de medewerkers van Sileau
dienen steeds te worden gevolgd.
Gebruik alcohol met mate. Sileau heeft steeds
het recht om de verkoop van alcohol te weigeren, er wordt geen alcohol aan minderjarigen
verkocht.
In de gebouwen én buitenruimte van Sileau
geldt een rookverbod. Het nemen van foto’s en
filmopnames is nergens in het gebouw toegestaan. Het gebruik van mobiele telefoons en
tablets is enkel toegestaan in de loungebar.
Geniet in stilte tijdens het gebruik van onze
faciliteiten, om de rust en ontspanning van
alle bezoekers te waarborgen. Wij vragen
respect te tonen voor elke bezoeker; agressief

of racistisch gedrag, ongewenst of gewenst
intiem contact, beledigingen of fysiek geweld
worden niet getolereerd.
Veiligheid
Het is niet toegestaan om de houtkachels van
de buitensauna’s en het warmwaterbad op te
stoken. Springen en duiken in de baden is verboden. Voorzichtigheid is altijd geboden in de
nabijheid van de saunakachels en bij het betreden van natte ondergrond.
Sileau is niet verantwoordelijk voor ongevallen
die zich voordoen in en rond de gebouwen.
Hygiëne
Het dragen van een badpak, bikini, zwembroek,
of zwemshort is niet toegestaan.
Het dragen van badslippers is aan te raden,
deze staan gratis ter beschikking. Sauna’s en
baden betreed men blootsvoets.
U hebt 2 handdoeken nodig, één om u af te drogen na het douchen en één om op te zitten of
liggen in de sauna’s of aan het voetbad.
Douchen is verplicht vóór het gebruik van de
sauna’s en baden.
Na gebruik van het toilet worden bezoekers
vriendelijk verzocht hun handen grondig te
wassen met water en zeep.
Het verzorgen van de persoonlijke hygiëne (tanden poetsen, scheren, haar kleuren, etc.) is nergens toegestaan in de faciliteiten van Sileau.
Het geven van massages wordt in geen enkele
ruimte geduld.

