Algemene Gebruiksregels Sporthal De Veldkamp
Algemeen uitgangspunt
• Gebruik de sporthal en daarbinnen aanwezige zaken alleen waarvoor deze gehuurd is.
• Gebruik alleen het deel wat gehuurd is, binnen de afgesproken tijd.
• Jongeren onder de zestien jaar betreden de sporthal alleen onder toezicht van een volwassene.
• Dieren zijn niet welkom.
• In de sporthal wordt niet gegeten en gedronken, behalve:
o Koffie of thee uit plastic bekers;
o Water of frisdrank uit afsluitbare plastic flessen of bidons.
• Betreed de zaal alleen met sportschoenen die:
o Niet afgeven.
o Niet buiten worden gebruikt.
o Geen noppen hebben.
• Gebruik van hars en/of andere kleefmiddelen is niet toegestaan.
Gebruik van inventaris en materialen
• Gebruik en plaatsing van spelmateriaal en/of toestellen is toegestaan:
o Binnen de huurtijd;
o Wanneer de gebruiker deze zelf in de sporthal plaatst;
o Door of onder begeleiding van volwassenen;
o Indien deze na gebruik op de oorspronkelijke plaats worden teruggeplaatst;
o Indien gebruikers die na elkaar dezelfde zaken gebruiken hierover met elkaar overleggen.
Het spreekt voor zich dat degene die het laatst gebruik maakt van iets het ook opbergt.
• Tenzij anders met de beheerder overeengekomen is niet toegestaan:
o Het plaatsen van stoelen of tafels in de sporthal;
o Het gebruik van andere spelmaterialen en/of toestellen dan wat aanwezig is;
o Het (ver)plaatsen van de verrijdbare tribunes.
• Nooduitgangen dienen te allen tijde vrij zijn van obstakels en versperringen.
Bij binnenkomst, aanwezigheid en vertrek
• Afschermwanden:
o Worden gebruikt indien de sporthal gedeeltelijk in gebruikt is;
o Geplaatst door de eerst aanwezige gebruiker;
o Verwijderd door de laatst aanwezige gebruiker.
• Publiek:
o Heeft toegang via de hoofdingang;
o Neemt plaats op de beschikbare tribunes.
• Geluidsinstallatie:
o Wordt alleen gebruikt na toestemming van de beheerder;
o Wordt uitgeschakeld na gebruik.
• Kleedkamers en doucheruimtes:
o Worden opgeruimd en netjes achtergelaten;
o Worden drooggemaakt met een vloertrekker;
o Dit geldt ook voor de kleedkamer van de tegenstander.
• Verlichting wordt overal uitgeschakeld na het laatste gebruik.
Overige zaken
• Ramen en deuren mogen alleen worden beplakt na toestemming van de beheerder.
• Aanwijzingen van de beheerder moeten altijd worden opgevolgd.
• Beschadigingen aan het gebouw of spelmateriaal en/of toestellen worden direct gemeld. De
gebruiker is aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de sporthal en/of van de daarin
aanwezige (sport)inventaris.
• Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstallen, vermissing of beschadiging
van persoonlijke voorwerpen in de kleedkamers en in de sporthal. Eveneens niet voor enige
schade of letsel toegebracht aan de gebruiker.
De gebruiker vrijwaart Stichting Dorpshuis Haarle tegen deze aansprakelijkheid.
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Gebruiksregels Particuliere Verhuur Sporthal De Veldkamp
•
•

Alle Algemene Gebruiksregels zijn van toepassing.
Specifieke gebruiksvoorwaarden voor aanwezige spelmateriaal en/of toestellen:
Minitramp Alleen met bevoegde leiding
Ringen
Alleen bevoegde leiding
Touwen
Toegestaan, mits er alleen mee wordt gezwaaid en er matten onder liggen

•
•
•

Het maken van een vliegend tapijt in de ringen en/of touwen is niet toegestaan.
In de kleedruimte mag in overleg met de beheerder snoep en drank genuttigd worden.
Een eigen muziekinstallatie mag gebruikt worden, zonder andere gebruikers tot last te zijn.
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