Hoofdstuk II :
specifieke voorwaarden voor het gebruik van sporthallen en sportzalen
algemeen
15.1 Dit hoofdstuk is, naast hoofdstuk I, van toepassing in geval het gebruik betrekking heeft op een sporthal of sportzaal, al dan niet onderdeel van een groter
complex en niet zijnde een gymnastieklokaal.
15.2 Gebruiker dient tevens het huisreglement te (doen) volgen en overigens alle
aanwijzingen van het personeel van het Sportbedrijf inzake het gebruik voorzieningen (verlichting, verwarming, toegangsbeveiliging etc) in de accommodatie op te volgen.
orde en veiligheid
16.1 Gebruiker is, ook in het geval het een éénmalig gebruik betreft, verplicht tenminste twee volwassen personen als ordecommissaris aan te wijzen die toezien op het bewaren van de orde, veiligheid en netheid bij het gebruik door
gebruiker van de accommodatie.
16.2 De personalia van de door gebruiker aan te wijzen ordecommissarissen dienen in de gebruiksovereenkomst te worden vastgelegd. Iedere wijziging in deze personen aanstonds schriftelijk door gebruiker aan het Sportbedrijf meegedeeld. De overeenkomst wordt hierop aangepast.
16.3 Gebruiker draagt ervoor zorg dat tijdens het feitelijk gebruik van de accommodatie telkens tenminste twee personen van de door haar aangewezen ordecommissie aanwezig zijn, waarvan er tenminste één beschikt over een geldig
EHBO-diploma.
16.4

Het Sportbedrijf draagt ervoor zorg dat de gebruiker en de door haar
aangewezen ordecommissarissen op de hoogte zijn van het nood- en ontruimingsplan van de accommodatie. Het nood- en ontruimingsplan ligt in ieder
geval bij de beheerder van de accommodatie ter inzage.

controle door gebruiker
17.

Het Sportbedrijf controleert de accommodatie regelmatig op beschadigingen.
In aanvulling daarop dient gebruiker telkens voor aanvang van zijn gebruik van
de accommodatie, deze op eventueel aanwezige beschadigingen te controleren en geconstateerde beschadigingen aan het personeel van het Sportbedrijf
te melden, bij gebreke waarvan alle vervolgens blijkende beschadigingen geacht worden door gebruiker te zijn veroorzaakt.

voorschriften met betrekking tot het gebruik van de vloer
18.1 In geval van een beschadiging aan de vloer van de accommodatie waarvoor
gebruiker aansprakelijk is te houden, zal het Sportbedrijf de directe en indirecte schade van gebruiker vorderen.
18.2 Gebruiker draagt ervoor zorg dat de speelvloer niet anders wordt betreden
dan met speciaal daarvoor geschikte binnensportschoenen. Deze schoenen
mogen niet voorzien zijn van zwarte of streeptrekkende zolen.
18.3 Gebruiker draagt er zorg voor dat de vloer van de accommodatie niet wordt
beschadigd en in het bijzonder niet wordt belast door puntbelasting of scherpe
of streeptrekkende voorwerpen.

