Huisreglement sporthallen en sportzalen
Algemeen
1.

Dit huisreglement dient door iedere gebruiker en bezoeker die zich in sporthal
of sportzaal bevindt te worden nageleefd. De bepalingen van de algemene en
specifieke gebruiksvoorwaarden,hoofdstuk I en II, zijn van toepassing, voor
zover daar in dit reglement niet expliciet van wordt afgeweken.

2.

De toegang tot de accommodatie en de wijze van het gebruik van de faciliteiten is uitsluitend toegestaan krachtens daartoe strekkende overeenkomst tussen gebruiker en het Sportbedrijf.

3.1

Het is alleen toegestaan zich in de accommodatie te bevinden tijdens de geldende openingstijden.

3.2

De openingstijden worden jaarlijks door het Sportbedrijf en tijdig bekendgemaakt. Dit geldt eveneens voor bijzondere dagen waarop de hal/zaal gesloten
is dan wel deze niet beschikbaar is vanwege een omstandigheid als genoemd
in artikel 12 van de algemene gebruiksvoorwaarden.

Gedragsregels
Algemene gedragregels
4.1












Onverlet de verantwoordelijkheden van de gebruiker die met het Sportbedrijf
een gebruiksovereenkomst heeft gesloten zullen alle gebruikers en bezoekers
zich binnen de accommodaties houden aan de volgende regels:
gepaste kleding dragen;
geen overlast bezorgen aan medegebruikers, derden of het personeel;
geen dieren meenemen of toelaten;
de aanwijzingen van het personeel stipt opvolgen;
geen drugs verhandelen. Geen (hard) drugs gebruiken (overtreding leidt tot
inschakeling van de politie);
geen enkel soort wapen bij zich dragen of tonen (overtreding leidt tot inschakeling van de politie);
zonder toestemming van het Sportbedrijf gasgevulde ballonnen of andere licht
ontvlambare vloeistoffen mee brengen;
alleen roken in ruimtes waar dit nadrukkelijk is toegestaan; as en peuken nergens op de grond gooien;
alleen op de daarvoor bestemde plaatsen voedsel en dranken nuttigen;
geen glaswerk, blik, bestek of servies mee nemen buiten de
de restauratieve locaties;
de eigen rommel opruimen, kleedkamers schoon achterlaten, bijdragen aan
een schone omgeving.

Gebruik van vloer en materialen
4.2

Gebruikers en bezoekers zullen:
de speelvloer alleen betreden met speciaal daarvoor geschikte binnensportschoenen. Deze schoenen mogen niet voorzien zijn van zwarte of streeptrekkende zolen.
 de aanwezige materialen en toestellen niet gebruiken, behoudens met toestemming en overeenkomstig instructies van de beheerder. Eventueel gebruikte materialen en toestellen dienen na gebruik te worden teruggezet,
waarbij er op wordt toegezien dat geen beschadigingen aan de vloer worden
veroorzaakt.


Bij wangedrag
5.1

Een gebruiker of bezoeker die zich naar het oordeel van het dienstdoend personeel van het Sportbedrijf niet houdt aan de in de algemene voorwaarden
en/of in dit reglement gestelde regels dan wel zich anderszins schuldig maakt
aan ontoelaatbaar gedrag jegens personeel, mede gebruikers en/of bezoekers
kan door het personeel worden uitgezet. Dit al dan niet gepaard gaande met
andere maatregelen zoals een tijdelijk of langdurig toegangsverbod.

5.2

In geval van misdragingen gepaard gaande met lichamelijk geweld,
discriminerend gedrag, bedreiging en/of ongewenst onzedelijk gedrag, zoals
ongewenste intimiteiten wordt altijd en direct de politie ingeschakeld.

Verblijf op eigen risico
6.

Met in achtneming van het bepaalde in artikel 10 en 11 van de algemene gebruiksvoorwaarden geschiedt het verblijf van gebruikers, bezoekers, toeschouwers en anderen in, op of rond de accommodatie geheel voor eigen risico; en wordt de aansprakelijkheid van het Sportbedrijf voor schade, verlies,
letstel aan persoon en/of goed uitgesloten.

