
Algemene voorwaarden Aqua Heaven Leuven/Vilvoorde (van toepassing  vanaf 1 nov 2012) 

 

Algemene voorwaarden van Aqua Heaven 
 

Art 1. Inhoud van overeenkomst 

§1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de ver-

huurder – bvba Aqua Heaven, Nerviërsstraat 37, 3000 Leuven (KBC-rekening: IBAN BE23 4326 1787 

5191; BICC/swift: KREDBEBB) of bvba Aqua Heaven BXL, Indringingsweg 1B, 1800 Vilvoorde, (ING-

rekening: IBAN BE85 3350 5704 1706, BICC/swift: BBRUBEBB) (hierna: ‘Aqua Heaven’) al naargelang 

de locatie van het gehuurde goed – en de huurder (hierna: ‘de klant’) die het persoonlijk genotsrecht 

van een van de ruimtes van Aqua Heaven huurt voor een zekere tijd tegen een bepaalde prijs. 

§2 Elke ruimte van Aqua Heaven is voorzien van zwembad, sauna, stoombad, jacuzzi, koude en war-

me douches, relaxruimte, minibar en decoratiemateriaal. 

§3 Een reservatie (of aanpassing hiervan) kan gebeuren, hetzij telefonisch hetzij online. Een reservatie, 

aanpassing of annulering per e-mail is niet geldig. 

 

Art. 2. Prijs 

§1 De prijs wordt integraal betaald vóór de aanvang van de huur van de ruimte, behoudens anders-

luidende overeenkomst. 

§2 De prijs is afhankelijk van het aantal personen en het aantal uren waarvoor een ruimte wordt ge-

huurd. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onderstaande tarieven van toepassing voor 

personen ouder dan 12 jaar: 

 

- Prijzen geldig te Leuven, Aqua Heaven, Nerviërsstraat 37 voor de exotische en Romeinse sauna: 

 

 

 

 

 

 
 

Exotische en Romeinse sauna
# pers. 2 uren 1 pers. extra 3 uren 1 pers. 4 uren 1 pers. 5 uren 1 pers.

(€uro) 2 uren uur (€) (€uro) 3 uren (€uro) 4 uren (€uro) 5 uren

2 124 62,00 46 170 85,00 216 108,00 262 131,00

3 165 55,00 60 225 75,00 285 95,00 345 115,00

4 200 50,00 72 272 68,00 344 86,00 416 104,00

5 230 46,00 80 310 62,00 390 78,00 470 94,00

6+7 246 41,00 90 336 56,00 426 71,00 516 86,00

8+9 288 36,00 104 392 49,00 496 62,00 600 75,00

10+11 320 32,00 120 440 44,00 560 56,00 680 68,00

12+13 348 29,00 132 480 40,00 612 51,00 744 62,00

14+15 364 26,00 140 504 36,00 644 46,00 784 56,00

16+17 384 24,00 144 528 33,00 672 42,00 816 51,00

18+19 414 23,00 153 567 31,50 720 40,00 873 48,50

> 20 440 22,00 160 600 30,00 760 38,00 920 46,00

Mozaïeksauna

# pers. 2 uren 1 pers. extra 3 uren 1 pers. 4 uren 1 pers. 5 uren 1 pers.

(€uro) 2 uren uur (€) (€uro) 3 uren (€uro) 4 uren (€uro) 5 uren

2 109 54,50 40 149 74,50 189 94,50 229 114,50

3 150 50,00 50 200 66,67 250 83,33 300 100,00

4 180 45,00 60 240 60,00 300 75,00 360 90,00

Color

# pers. 2 uren 1 pers. extra 3 uren 1 pers. 4 uren 1 pers. 5 uren 1 pers.

(€uro) 2 uren uur (€) (€uro) 3 uren (€uro) 4 uren (€uro) 5 uren

2 100 50,00 38 138 69,00 176 88,00 214 107,00

3 135 45,00 48 183 61,00 231 77,00 279 93,00

4 160 40,00 58 218 54,50 276 69,00 334 83,50
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- Prijzen geldig te Vilvoorde, Aqua Heaven BXL, Indringingsweg 1B: 

 

 

§3 Voor reservaties op werkdagen tot 18u krijgt u een korting van 15 euro op bovenstaande prijzen. 

Indien u de reservatie zelf online plaatst ontvangt u een extra korting van 5 euro. 

§4 Kinderen jonger dan 5 jaar dienen niet te betalen. Kinderen tussen 5 en 12 jaar betalen: 

1) 25 euro per kind voor 2 uur; 

2) 30 euro per kind voor 3 uur; 

3) 35 euro per kind voor 4 uur. 

 

Art. 3. Voorschot 

§1 De huurovereenkomst komt uitsluitend tot stand indien een voorschot wordt betaald van ten min-

ste de helft van de totaal verschuldigde som met een minimum van 100 euro op basis van art. 2, na het 

maken van de reservatie. 
§2 Indien er tussen de reservatiedatum en de verbruiksdatum meer dan 7 kalenderdagen zijn, dient de 

klant dit voorschot te betalen binnen 3 kalenderdagen vanaf de reservatiedatum. 

§3 Indien er tussen de reservatiedatum en de verbruiksdatum minder dan 7 kalenderdagen zijn, dient 

de klant dit voorschot op de dag van de reservatie te betalen.  

§4 Dit voorschot kan op 4 manieren betaald worden: hetzij per storting of overschrijving op de bank-

rekening vermeld in art. 1 §1, hetzij ter plaatse, hetzij online (www.aquaheaven.be) met creditcard of 

bankkaart.  

§5 In het geval vervat in art. 3 §3 waarbij de klant gebruik maak van overschrijving of storting, dient 

hij een GELDIG bewijs van betaling onmiddellijk door te faxen op 016 295 113 (Leuven) of op 02 270 

17 55 (Vilvoorde) of door te mailen naar info@aquaheaven.be (Leuven) of info@aquaheavenbxl.be 

(Vilvoorde).  

§6 Het voorschot moet in elk geval betaald zijn vóór de aanvang van de sessie. Aqua Heaven behoudt 

zich het recht voor om de reservatie eenzijdig te annuleren zonder compensatie indien aan één van de 

in dit artikel bepaalde voorwaarden niet voldaan is. 

§7 Aqua Heaven betaalt geen voorschotten terug, behoudens uitsluitend volgende gevallen: 

1) het voorschot van de klant werd niet tijdig op rekening van Aqua Heaven ontvangen en de klant 

bracht op het moment van het verbruik geen bewijs mee zodat hij het totaalbedrag ter plaatse diende 

te betalen; 

2) Aqua Heaven diende de reservatie wegens technisch defect eenzijdig te wijzigen of te annuleren. 

§8 Voorschotten worden zonder interesten ten laatste op de 60ste kalenderdag, te rekenen vanaf de 

datum van ontvangst van het voorschot, aan de klant terugbetaald via overschrijving. 

§9 Aqua Heaven behoudt zich het recht voor om de reservatie eenzijdig te annuleren indien volgens 

de databank van Aqua Heaven een versteklatende klant meer dan één reservatie maakte zonder een 

voorschot betaald te hebben. 

# pers. 2 uren 1 pers. extra 3 uren 1 pers. 4 uren 1 pers. 5 uren 1 pers.

(€uro) 2 uren uur (€) (€uro) 3 uren (€uro) 4 uren (€uro) 5 uren

2 130 65,00 48 178 89,00 226 113,00 274 137,00

3 174 58,00 63 237 79,00 300 100,00 363 121,00

4 212 53,00 76 288 72,00 364 91,00 440 110,00

5 245 49,00 85 330 66,00 415 83,00 500 100,00

6+7 264 44,00 96 360 60,00 456 76,00 552 92,00

8+9 320 40,00 112 432 54,00 544 68,00 656 82,00

10+11 360 36,00 130 490 49,00 620 62,00 750 75,00

12+13 396 33,00 144 540 45,00 684 57,00 828 69,00

14+15 420 30,00 154 574 41,00 728 52,00 882 63,00

16+17 448 28,00 160 608 38,00 768 48,00 928 58,00

18+19 468 26,00 180 648 36,00 828 46,00 1008 56,00

> 20 500 25,00 180 680 34,00 860 43,00 1040 52,00
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§10 Indien de klant niet betaalt na het beëindigen van de saunasessie, is in elk geval van rechtswege 

en zonder ingebrekestelling een interest van 12 % verschuldigd vanaf de verbruiksdatum, evenals een 

eenmalige forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het totaalbedrag. 

§11 Bij de betaling van het voorschot verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaar-

den, die tevens terug te raadplegen zijn op www.aquaheaven.eu/public/voorwaarden.pdf. 

 

Art. 4. Annulering 

§1 Indien de klant de overeenkomst minder dan 24 uren voorafgaand aan de overeengekomen reserva-

tie annuleert, wordt het voorschot aan de klant aangerekend als administratiekost, berekend aan de 

helft van de verschuldigde som. De klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht 

weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen. 

§2 Indien de klant de overeenkomst meer dan 24 uren voorafgaand aan de overeengekomen reservatie 

annuleert, wordt het voorschot omgezet in een tegoed op een wachtrekening bij Aqua Heaven ge-

plaatst teneinde de klant de mogelijkheid te bieden dit aan te wenden bij zijn toekomstige reservatie. 

Een tegoed kan enkel opgebruikt worden in het filiaal waar het voorschot gestort werd. 

§3 Indien de klant de geannuleerde reservatie overdraagt aan een door hem zelf aangereikte klant die 

de eerst gemaakte reservatie opneemt, zijn §§1 en 2 niet van toepassing. 

§4 Aqua Heaven kan de overeenkomst alleen annuleren in geval van overmacht ten gevolge van een 

technisch defect, waarbij de klant de keuze heeft tussen hetzij terugbetaling van het voorschot, hetzij 

de omzetting ervan naar een tegoed op naam van de klant bij Aqua Heaven. 

§5 Elk voorschot blijft 2 jaar geldig vanaf hetzij de valutadatum bij overschrijving of storting, hetzij de 

datum van cash betaling bij Aqua Heaven. Na het verstrijken van de tweejarige termijn wordt het 

voorschot als administratiekost aangerekend. Deze termijn kan in geen enkel geval worden gestuit. 

 

Art. 5. Verbintenissen van Aqua Heaven 

§1 Aqua Heaven verbindt zich ertoe de klant het rustig genot te verschaffen van de gehuurde ruimte 

met alle faciliteiten. 

§2 Indien uitsluitend het zwembad, sauna, stoombad, jacuzzi of de douches in de ruimte een ernstig 

gebrek vertoont, geeft Aqua Heaven aan de klant een korting van ten hoogste 15,00 euro indien het 

gebrek aanwezig was voor meer dan de helft van de duur van de saunasessie. Onder ernstig gebrek 

wordt verstaan: het niet-functioneren van een faciliteit waardoor ze ongeschikt is voor het gebruik 

waartoe ze bestemd is. De klant heeft een onmiddellijke meldingsplicht van het gebrek. 

 

Art. 6. Verbintenissen van de klant 

§1 De klant ontvangt na het maken van de reservatie een bevestigingsmail waarin een overzicht wordt 

gegeven van zijn reservatie. De klant dient Aqua Heaven onmiddellijk te contacteren indien dit niet 

overeenstemt met de gemaakte reservatie of indien hij de mail niet ontvangen heeft. 

§2 De klant dient bij aanvang van de reservatie zijn identiteitsgegevens aangegeven met een (*) op 

deze overeenkomst in te vullen. Aqua Heaven behoudt zich het recht voor deze gegevens te verifiëren 

aan de hand van zijn/haar identiteitskaart. Indien de klant de verplichte velden niet wenst in te vullen, 

behoudt Aqua Heaven zich het recht voor de reservatie te weigeren.  

§3 De klant die deze voorwaarden ondertekent, is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle 

schade en schulden die voortvloeien uit deze overeenkomst, ongeacht of deze voortspruiten uit eigen 

fout of fout van derden waarvoor hij verantwoordelijk is. 

§4 De klant is verplicht twee badlakens en één paar slippers per persoon te gebruiken in de ruimten. 

Deze goederen kunnen bij Aqua Heaven gehuurd worden of meegebracht worden door de klant zelf. 

§5 De klant verbindt zich ertoe 15 minuten voor aanvang van de reservatie aanwezig te zijn teneinde 

deze voorwaarden te kunnen doornemen. Hij dient in elk geval het beginuur strikt te respecteren vol-

gens de uurtelling zoals aangegeven bij Aqua Heaven. De niet-naleving hiervan heeft geen invloed op 

de plicht om het einduur zoals aangegeven bij Aqua Heaven te respecteren en geeft in geen enkel 

geval aanleiding tot schadevergoeding. Overmacht in hoofde van de klant wordt uitdrukkelijk uitge-

sloten en geeft in geen enkel geval recht op terugbetaling. 

http://www.aquaheaven.be/public/voorwaarden.pdf
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§6 De klant verbindt zich ertoe het einduur strikt te respecteren en de ruimte tegen dat tijdstip verla-

ten te hebben. Aqua Heaven rekent hiervoor een boete aan van 15,00 euro per 10 min bij niet-naleving. 

§7 De klant wordt geacht de ruimte gepoetst, ordelijk en zonder indiciën van zichtbare gebreken ont-

vangen te hebben, tenzij hij het bewijs van het tegendeel levert. Dit doet hij door het personeel van 

Aqua Heaven onmiddellijk bij ingebruikname te verwittigen van het gebrek. 

§8 De klant heeft de verplichting de ruimte terug te geven in de staat waarin zij zich bevond bij de 

aanvang van de huur, met uitzondering van de omstandigheden die het gevolg zijn van het normaal 

gebruik van de faciliteiten. 

§9 Het wordt de klant uitdrukkelijk verboden te roken in de ruimte, eigen drank of eten mee te bren-

gen of elektrische apparaten te gebruiken. Vuilnis moet in de daartoe bestemde plaatsen gedeponeerd 

worden. De niet-naleving hiervan geeft Aqua Heaven het recht om een schadevergoeding van 50,00 

euro in rekening te brengen. 

§10 Het wordt de klant uitdrukkelijk verboden om foto’s van de ruimte te nemen met het oog op pu-

blicatie zonder schriftelijke toestemming van Aqua Heaven. 

§11 De klant is verplicht één badlaken te gebruiken in de saunacabine, te douchen na gebruik van 

sauna of stoombad alvorens het zwembad te gebruiken, droog in de relaxzetels te rusten, de algemene 

hygiëne te respecteren, de maaltijden op de daartoe voorziene tafels te consumeren, bij gevaar de rode 

alarmknop in te drukken, aangifte te doen van elke aangerichte schade en deze schade te vergoeden. 

Het is tevens verboden te springen of te duiken in het zwembad of whirlpool of dieren mee in de 

ruimte te brengen. 

 

Art. 7. Cadeaubons 

§1 Cadeaubons van Aqua Heaven zijn enkel geldig in de filialen waar zij zijn aangekocht en verte-

genwoordigen een geldwaarde of een dienstenpakket. 

§2 Cadeaubons zijn slechts 12 maanden geldig vanaf de uitgiftedatum en zijn niet terugbetaalbaar 

noch verlengbaar.  

§3 De volledige inhoud van de cadeaubon dient tijdens de sessie geconsumeerd te worden. Omwisse-

ling van goederen en diensten is mogelijk in samenspraak met het personeel van Aqua Heaven. 

 

Art. 8. Diefstal, aansprakelijkheid, dronkenschap, gedrag, veiligheid en gezondheid 

§1 Aqua Heaven behoudt zich het recht voor om de klant(en) die tekenen van dronkenschap of onge-

past gedrag vertonen, of de veiligheid of de gezondheid van zichzelf of anderen in het gevaar bren-

gen, de toegang tot de ruimte te ontzeggen of om hen uit de ruimte te verwijderen met eventuele op-

leg van een vergoeding van 50,00 euro. 

§2 Bij weerspannigheid of diefstal wordt onmiddellijk de politie verwittigd. 

§3 Aqua Heaven is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade die het gevolg is van verlies van voor-

werpen of enige andere schade, met uitzondering van de schade die veroorzaakt is door gebreken in 

de installaties van Aqua Heaven. Het is de verplichting van de klant om de deur te vergrendelen. 

§4 Het personeel van Aqua Heaven heeft steeds het recht om de ruimte te betreden tijdens de duur 

van de saunasessie bij (dreigend) gevaar, zelfs indien de klant hier niet mee instemt. 

§5 Aqua Heaven behoudt zich het recht voor om per saunabeurt één of meerdere identiteitskaarten op 

te vragen en digitaal in te scannen. 

 

Art. 9. Vanaf 6 personen 

§1 Aqua Heaven heeft het recht bij reservaties vanaf 6 personen tijdens de saunabeurt de ruimte bin-

nen te gaan om de naleving te controleren van de regels, opgenomen in het huishoudelijk reglement 

en in deze algemene voorwaarden. Aqua Heaven beslist geheel eenzijdig over (de noodzaak van) deze 

controle en dient zich hier niet voor te verantwoorden. De klant heeft het recht om een vrouwelijk of 

mannelijk personeelslid te vragen die de controle zal verrichten. 

§2 Aqua Heaven behoudt zich het recht voor om na controle en in geval van overtreding zoals om-

schreven in §1, een vergoeding van 100 euro aan te rekenen per overtreding. 
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§3 Aqua Heaven behoudt zich tevens het recht voor om te allen tijde de saunabeurt te beëindigen 

wegens niet-naleving van de regels opgenomen in het huishoudelijk reglement, zonder terugbetaling 

of vergoeding in natura van het niet-genoten deel. 

 

Art.10. Rechtsmacht en toepasselijk recht 

§1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten vanaf 11 juli 2011. 

§2 Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op deze overeenkomst. 

§3 In geval van betwisting zijn exclusief de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd, 

m.n. de rechtbank van koophandel te Turnhout, de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout of het 

vredegerecht van het kanton Westerlo, naargelang het geval. 

§4 De klant die de saunasessie reserveerde, zal door Aqua Heaven aansprakelijk gesteld worden. 

 

 


