Algemene huisregels sportaccommodaties van B.V. Sportpaleis
Alle gebruikers worden in de gelegenheid gesteld om optimaal gebruik te kunnen maken
van de sportaccommodaties. Daarom zijn de volgende huisregels opgesteld:


















Gebruikers van onze accommodaties worden geacht zich te allen tijde te houden aan
de algemene voorwaarden van B.V. Sportpaleis.
Het is niet toegestaan om de accommodatie in gebruik te nemen zonder schriftelijke
overeenkomst.
B.V. Sportpaleis is nimmer aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen
ontstaan uit het gebruik van de sporthal. De gebruiker is verplicht geconstateerde of
veroorzaakte schade aan de sporthal de eerstvolgende werkdag bij B.V. Sportpaleis
te melden.
De gebruiker draagt zorg voor toezicht, ordehandhaving en voldoende bevoegde
EHBO'er(s) en een eigen EHBO-kit. Tevens zorgt de gebruiker voor telefonische
bereikbaarheid, met het oogmerk om eventueel hulpdiensten te kunnen bereiken.
De gebruikers mogen enkel alleen in geval van nood gebruik maken van de
nooduitgangen, de blusmiddelen en het alarmsysteem.
Na gebruik dient de gebruiker de accommodatie op te leveren in de staat waarin zij
voor het gebruik verkeerde. Op- en afbouw van de toestellen en materialen dient in
de gehuurde tijd plaatst te vinden. De toestellen en materialen dienen weer op de
juiste manier in de berging worden geplaatst.
De gebruiker van een gymzaal is verplicht een borgsom van € 25,00 te betalen voor
de sleutelkaart. Deze moet worden opgehaald bij kantoor B.V. Sportpaleis en mag
niet aan derden worden afgegeven. Binnen vijf werkdagen na afloop van het gebruik
dient deze kaart weer op het kantoor te worden ingeleverd.
Roken en nuttigen van consumpties is niet toegestaan in de sportaccommodaties
Het betreden van de sportvloeren met sportschoenen voorzien van zwarte zolen of
buitenschoenen is niet toegestaan. De doucheruimtes mogen alleen blootvoets of met
badslippers betreden worden.
Indien er gebruik wordt gemaakt van een geluids-/muziekinstallatie, mag dit geen
overlast veroorzaken.
Het is niet toegestaan om huisdieren in of op de (sport)accommodatie mee te nemen
of toe te laten, behoudens hulp- of blindengeleidehonden.
Ten slotte dienen aanwijzingen van het personeel altijd opgevolgd te worden.

