Algemene Voorwaarden Onbemand Zonnen:

1). Het is verboden om je KUARIO account aan iemand anders te geven of je telefoon uit te lenen
aan derden. Bij constatering zal het account onmiddellijk worden stopgezet.
2). Het is niet toegestaan tegelijk het pand te betreden. Indien u samen komt zonnen dient u
afzonderlijk de toegangsdeur te scannen!. Kinderen en huisdieren zijn niet toegestaan.
3). Sluit de voordeur ook bij het verlaten van het pand, ook als er op dat moment net iemand naar
binnen wil, deze persoon zal zelf met zijn of haar code de deur moeten openen.
4). De slimme deurbel alleen gebruiken bij noodgevallen. Bij misbruik van de bel kan je toegangscode
voor binnenkomst geblokkeerd worden.

5). Je mag in totaal niet langer dan 1 uur in het pand blijven.
6). Het is alleen mogelijk af te rekenen met uw smartphone. Er zijn tijdens onbemande uren geen
contant geld / pinmogelijkheden.
7). Vanaf 6.00 uur in de ochtend kan je naar binnen en de laatste zonronde is om 23.30 uur.
8). In de cabine hangt een poster met uitleg, lees deze de 1e keer goed
9). Maak bij binnenkomst voor jezelf goed de zonnebank schoon, kleed je uit, smeer een goede crème
op. Open daarna de KUARIO App en betaal de zonnebank. Let op: daarna start de bank meteen!! Het
stoplicht boven de deur brandt pas als de zonnebank aangaat.
10). Na het zonnen reinig je de zonnebank weer en laat je de cabine netjes achter zoals het normaliter
ook op bemande tijden is.
11). Mocht je in de cabine komen en het is een rotzooi dan kun je dit melden via Whatsapp voor
vestiging Rijen op 06-19490420 en voor vestiging Maarssen op 06-15059524. Meldt duidelijk de dag
en het tijdstip zodat wij de vorige persoon kunnen aanspreken of indien nodig kunnen blokkeren.
12). Betreden van het pand op onbemande tijden is geheel voor eigen risico en Zonnestudio Blue
Lagoon kan nimmer aansprakelijk gesteld worden.
13). Mochten bovenstaande regels niet nageleefd worden, behoudt Zonnestudio Blue Lagoon zich het
recht voor iemand te blokkeren zodat deze niet meer op onbemande tijden kan zonnen.
14). Door ondertekening gaat klant akkoord met de Algemene Voorwaarden Onbemand Zonnen en
wordt verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden deze regels ten alle tijden na te leven.

