
Huisregels voor de sportaccommodatie
Buorren 56, 9012DJ Raerd  

U bent van harte welkom in de sportaccommodatie. Voor het gebruik gelden de volgende huisregels.
Algemeen:
1 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het organiseren van EHBO.Een ehbo koffer hangt in het

sportdocentenkamertje.
2 Aanwijzingen door of namens van de eigenaar/beheerder moeten altijd opgevolgd worden.
3 Verbaal en/of lichamelijk geweld is niet toegestaan.
4 In de sportaccommodatie is roken en/of het gebruiken/in bezit hebben van soft- en harddrugs verboden.
5 Etenswaren en (alcoholische) dranken zijn niet toegestaan.
6 Het gebruik van glaswerk is niet toegestaan.
7 U dient nooduitgangen vrij te houden van obstakels. Alleen bij nood mag u gebruik maken van de

nooduitgangen en/of blusmiddelen.
8 Rijwielen en andere vervoermiddelen mogen de sportaccommodatie niet in, tenzij het vervoer van

mindervaliden betreft.
9 Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleide- of hulphonden.
10 Gevonden voorwerpen worden in een bak bij de voordeur gelegd. Als deze niet binnen 3 weken zijn

opgehaald worden deze verwijderd. Vakantie worden niet mee gerekend in de bewaar termijn.
11 De lichten in de entreehal, toiletten, douche ruimte en de buiten verlichting werken op bewegingssensors

en gaan automatisch aan en uit.

Gebruik van de sportaccommodatie:
1 Minderjarige gebruikers mogen de sportaccommodatie pas in als de verantwoordelijke  leerkrachten,

trainers en/of begeleiders aanwezig zijn.
2 Het de hal mag pas vanaf het gebruiksuur betreden worden.
3 Het de hal dient binnen het gebruiksuur te worden ontruimd.
4 De kleedkamers en toiletten graag binnen 30 minuten na een wedstrijd of training weer netjes

achterlaten.
5 Tijdens het sporten zijn buitenschoenen of schoenen die strepen achterlaten niet toegestaan.
8 Gebruik van de sportaccommodatie is alleen toegestaan als er voldoende gekwalificeerde  leiding

aanwezig is.
9 De leiding is verantwoordelijk voor het correct gebruik en het achterlaten van de  sportaccommodatie

(hal en kleedkamers).

Gebruik van toestellen en materieel:
1 Toestellen en materialen uit de berging moeten na gebruik  worden teruggeplaatst in de berging waar ze

vandaan komen. Voor grotere toestellen is op de bergingsvloer aangegeven waar deze neergezet
moeten worden.

2 Na het gebruik van het gymvaria systeem moet dit weer leeg achter gelaten worden.
3 Gebruik van de toestellen is voor eigen risico en mag alleen worden gebruikt onder toezicht van

gekwalificeerd personeel

Aansprakelijkheid en bevoegdheden:
1 De eigenaar/beheerder van de sportaccommodatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van

lichamelijk letsel en/of verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, veroorzaakt door derden. 
2 Het stichting bestuur is bevoegd om personen die zich hinderlijk gedragen of niet aan onze regels

houden, de toegang tot de sportaccommodatie te ontzeggen.

Klachten of schade:
1 U dient gebreken en schade aan de sportaccommodatie en/of inventaris onmiddellijk te melden bij de

beheerder of eigenaar of per e-mail naar sportenbewegenraerd@gmail.com.

Met het betreden van de sportaccommodaties geeft u aan dat u kennis heeft kunnen nemen van  de
Algemene voorwaarden gebruik sportaccommodatie Raerd en zich te houden aan de huisregels. Wij danken
u hartelijk voor uw medewerking en wensen u veel sportplezier. 
Met vriendelijke groet, Stichting sport en bewegen Raerd.
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