Huisregels
Sporthal “De Mossendam”
en sportzalen “De Kievit” en “’t Gijmink”
Van harte welkom in deze sportaccommodatie. Al onze gasten worden in de gelegenheid gesteld om optimaal gebruik
te kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij de volgende huisregels opgesteld:
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gebruikers mogen alleen gebruik maken van de accommodatie met voldoende en deskundige leiding;
de materialen mogen alleen gebruikt worden in het bijzijn van begeleiding en voor het doel waarvoor zij bestemd zijn;
de sportvloer, kleedkamers en doucheruimte zijn alleen toegankelijk voor sporters:
• toewijzing van te gebruiken kleed- en doucheruimte gebeurt door de beheerder;
• de ruimten zijn uitsluitend bestemd voor omkleden en douchen;
• de ruimte mag betreden worden 15 minuten voor aanvang van de huur en moet uiterlijk 30 minuten na
afloop van de (sport)activiteit weer zijn verlaten;
de bezoekers hebben uitsluitend toegang tot de entreehal, tribune en kantine;
de leiding ziet toe op een net gebruik van de accommodatie en controleert na afloop of alles goed is achtergelaten;
het is verboden de sportvloer te betreden met schoeisel dat ook buiten is/wordt gedragen of met schoeisel waarvan de zolen afgeven of anderszins schade veroorzaken;
gebruikers moeten aanwijzingen van de beheerder en/of personeel altijd opvolgen;
verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd;
roken is niet toegestaan;
gebruiken en in het bezit hebben van soft- en harddrugs is verboden;
het nuttigen van alcoholische dranken, overige dranken en etenswaren is uitsluitend toegestaan in de daarvoor
bestemde horecaruimte. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte dranken te nuttigen in deze sportaccommodatie;
het gebruik van glaswerk is verboden, behalve in de horecaruimte;
afval dient gedeponeerd te worden in hiervoor bestemde afvalbakken;
gebruikers mogen enkel alleen in geval van nood gebruik maken van de nooduitgangen en/of blusmiddelen;
nooduitgangen moeten altijd vrij gehouden worden van obstakels;
rijwielen en andere vervoermiddelen mogen de sportaccommodatie niet in, tenzij het vervoermiddel van mindervaliden betreft;
dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden of hulphonden;
gebreken en/of schade aan de accommodatie en/of inventaris moet onmiddellijk worden gemeld bij de beheerder
en/of eigenaar;
De beheerder kan gebruikers/bezoekers de toegang tot de sporthal ontzeggen indien:
• zij aanwijzingen van de beheerder en/of personeel niet opvolgen;
• zij aanstoot geven, de orde verstoren en/of de veiligheid voor zichzelf en anderen in gevaar brengen;
• zij in strijd handelen met één of meer van de gedrags- en/of gebruiksregels van de sporthal;
de gebruikers zijn verantwoordelijk voor EHBO:
• de beheerder kan, indien noodzakelijk, EHBO hulp verlenen;
• bij de beheerder zijn verbandmiddelen beschikbaar;
Rijwielen, bromfietsen e.d. moeten in de daarvoor bestemde rekken of parkeerplaatsen worden geplaatst.

Let u a.u.b. ook op het volgende:
• het speelveld/hal mag maximaal 3 minuten voor gebruik worden betreden;
• na het gebruik de speelvelden onmiddellijk ontruimen;
• berg eventueel gebruikt materiaal altijd weer op de daarvoor bestemde plaats(en) op;
• bij vertrek ramen en of deuren sluiten, kranen dichtdraaien.
Het betreden van de deze sportaccommodatie is op eigen risico. De eigenaar van de sportaccommodatie en/of STEVIG
zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies, diefstal of beschadiging van uw
eigendommen, veroorzaakt door derden. Zij is evenmin aansprakelijk voor schade en letsel t.g.v. ongeval, veroorzaakt door onjuist of ondeskundig gebruik van toestellen of materialen.
Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels.
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