Huisregels

Van harte welkom in deze sportaccommodatie
Het is de bedoeling dat al onze gasten veilig en naar volle tevredenheid gebruik
kunnen maken van de beschikbare faciliteiten.
Daarom hebben wij de volgende huisregels opgesteld:
•

Gebruikers moeten aanwijzingen van de beheerder altijd opvolgen.

•

De huurder ziet middels een zaalwacht toe op een veilig en net gebruik van het gehuurde.

•

Sportvloeren niet betreden met schoenen die buiten zijn gedragen en/of strepen achterlaten.

•

Gebruikers moeten zelf zorgen voor EHBO en EHBO-materialen.

•

Gebruikers moeten aanwijzingen van de beheerder altijd opvolgen.

•

Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd.

•

Roken is niet toegestaan in het complex en binnen de rookvrije zone.

•

Gebruiken en/of het in bezit hebben van soft- en harddrugs en lachgas is verboden.

•

Het gebruik van glaswerk is verboden, behalve in de horecaruimte(n).

•

Alleen in geval van nood gebruik maken van de nooduitgangen en/of blusmiddelen.

•

Nooduitgangen moeten altijd vrijgehouden worden van obstakels.

•

Rijwielen of andere vervoermiddelen zijn niet toegestaan binnen de sportaccommodatie, tenzij het
vervoer(middelen) van mindervaliden betreft.

•

Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden of hulphonden.

•

Gebreken en schade aan de accommodatie en/of inventaris moet onmiddellijk worden gemeld bij de
beheerder. Veroorzaakte schade zal worden verhaald.

•

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het op- en afbouwen van installaties en sportmaterialen en het op
de aangewezen wijze opruimen van de gebruikte materialen binnen de gehuurde tijd.

Let daarnaast ook op het volgende:
•

Je dient je te houden aan de ingehuurde tijd; binnen de contractueel overeengekomen tijd dien je op- en af te
bouwen en de materialen te hebben opgeruimd.

•

De kleedkamers zijn te betreden vanaf 20 minuten voor aanvang inhuur.

•

De kleedkamers dien je binnen 20 minuten na een wedstrijd of training weer te verlaten.

•

De kleedkamers mogen alleen worden betreden door spelers, trainers en officials.

•

Glaswerk en zelf meegebrachte alcoholische dranken zijn niet toegestaan in kleedkamer en sporthal.

•

De beheerder van de sportaccommodatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/
of verlies, diefstal of beschadiging van je eigendommen, veroorzaakt door derden.

Het personeel is bevoegd om personen, die zich hinderlijk gedragen of die zich niet aan onze huisregels houden,
de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.
Met het betreden van deze accommodatie geef je aan je te houden aan de hier geldende huisregels.
Als we ons met elkaar aan de huisregels houden, wordt iedereen blij van sport!
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