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•  Wij verzorgen graag de inwendige mens. Het consumeren van zelf 
meegebracht eet- en drinkwaar is niet toegestaan. 

•  Roken is enkel toegestaan in de speciale rokersruimte. (nr.7)
•  Persoonlijke verzorging, zoals scheren of tandenpoetsen, is niet 

toegestaan.
• Drugsgebruik is niet toegestaan.
•  Vanaf 16 jaar is iedereen welkom onder begeleiding van een  

volwassene. 
• Ondanks onze uiterste inspanning om uw verblijf zo aangenaam  
 en zorgeloos mogelijk te maken, kunnen wij niet aansprakelijk  
 gesteld worden voor diefstal, vermissing, persoonlijk letsel of  
  schade aan uw eigendommen.
•  Voor uw eigen veiligheid worden de opgietingen door onze 

saunameester verzorgd. Deelname aan opgietingen en overige 
activiteiten geschiedt altijd op eigen risico. 

• Voor de veiligheid van al onze gasten hebben wij een gesloten  
    camerasysteem in de ruimten waar gasten gekleed zijn. 
  De camerabeveiliging stelt ons in de mogelijkheid om u als onze  
   gast zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer u Fort Resort  
   Beemster betreedt, wordt u attent gemaakt op deze preventieve  
   beveiliging. Uiteraard houden wij ons aan de privacywet, waarin  
   wordt gesteld dat de beelden maximaal 48 uur mogen worden  
   bewaard.
• Het betreden van Fort Resort Beemster is op eigen risico. 
•  Door het betreden van onze faciliteiten gaat u akkoord met onze 

voorwaarden en huisregels. 
 
Bij enige twijfel over de toepasbaarheid van het bovenstaande, 

  behouden wij ons het recht voor om u de toegang direct te    
 ontzeggen. 

Wanneer u bij ons te gast bent zullen wij er alles aan doen om uw 
verblijf zo ontspannen en plezierig mogelijk te maken. Voor een 
onvergetelijke beleving verzoeken wij u vriendelijk onderstaande 
huisregels te respecteren.

• Alleen stilte geeft rust. Wij willen deze wens en de stilte graag 
 respecteren. Wilt u bijkletsen? Dat kan in onze Jungle sauna [nr. 15]     
    en Panorama sauna [nr. 25], in onze restaurants en op het terras.
•  Zowel gewenste als ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
•  Mobiele telefoons & video/foto apparatuur zijn niet toegestaan.
• Voor eigendommen die u bij u wilt houden tijdens uw bezoek,   
 leent u een tasje van ons. Het is niet toegestaan eigen tassen  
  mee de Spa & Wellness in te brengen.
•  Uit hygiënisch oogpunt wordt er in Fort Resort Beemster geen 

bad kleding gedragen, behalve op de daarvoor bestemde  
bad kledingdag.

•  Wij vinden het fijn en discreet als u buiten de baden, sauna’s,  
 douches en over de staptegels naar het eiland uw badjas draagt.  
 Bij warm weer is een omslagdoek toegestaan.  In het restaurant is
  het dragen van een badjas en slippers verplicht.
•  Voor uw veiligheid en hygiëne is het dragen van badslippers  

verplicht, met uitzondering in de baden en sauna’s.
•  Tijdens het wisselen en betreden van baden of sauna’s is het uit 

hygiënisch oogpunt verplicht om eerst te douchen.
•  In de sauna’s verzoeken wij u vriendelijk om met uw hele lichaam 

op uw handdoek plaats te nemen. Wij verzoeken u de handdoek 
niet te gebruiken om bedden te reserveren of deze in sauna’s 
achter te laten.

•  Mocht u eigendommen van een andere gast vinden, aarzel dan 
niet om deze direct aan een van onze medewerkers af te geven.

Huisregels

Geniet op een unieke plek
FORT RESORT BEEMSTER



Plattegrond begane grond Plattegrond souterrain Saunaronde

 1. Receptie
 2. Poterne restaurant
 3. Fort zaal (conferentie/huwelijk)
 4. Terras poterne apart v/d wellness
 5. Wellnessrestaurant
 6. Wellness terras & buitenbar
 7. Rokerslounge met haardvuur
 8. Ligweide

   9. Regendouche
 10. Zandstrand
 11. Natuurlijke zwemvijver
 12.  Meditatieruimte
 13. Warmwaterbron
14. Blote voetenpad
 15. Botanische sauna 70° (praatsauna) 
16. Houtgestookte Maa sauna 105°

 17. Whirlpool buiten
18. Sneeuwdouche
 19. Buitenzwembad
 20. Koud dompelbad
21. Kelosauna 85°
22. Himalaya zoutsteensauna 65°
23. Zoutcaldarium 40°
24. Zoutwaterbad

25. Panorama sauna 75°(praatsauna)
26. Rustruimte waterbedden
27. Whirlpool binnen
28. Binnenzwembad
29. Voetenbad
30. Kruidenbad 
31. Vleermuis sauna 80°
32. Douche belevenis & scrubruimte

 Trappenhuis

 Lift

 Restaurant

 Toilet

 Douches

33. Koud en warm doorloopbad
34. Infraroodsauna
35. Beemster stoombad
36. Rustruimte
37. Zonnebank
38. Kleedruimte
39. Behandelruimtes
40. Spa receptie
41. Wachtruimte spa & hammam
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