HUIS- en gedragsregels
Sporthallen en gymnastieklokalen

Sportbedrijf gemeente Waalwijk
April 2016

Het Sportbedrijf wil dat alle gasten in een prettige sfeer gebruik kunnen maken van onze
accommodaties. Hiervoor zijn de onderstaande huis- en gedragsregels opgesteld,
waarmee u akkoord gaat als u binnentreedt.
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Het gebruik en in bezit hebben van soft- en harddrugs is verboden.
Gebruik van geweld, zowel fysiek, geestelijk, als verbaal, in welke vorm ook,
tegen andere bezoekers en tegen personeel van het sportbedrijf, wordt niet
getolereerd en heeft verwijdering uit de accommodatie tot gevolg.
Het is niet toegestaan om binnen onze accommodaties te roken.
Het Sportbedrijf kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, vernieling,
schade en/of diefstal van uw eigendommen in en om onze accommodaties.
Intimiteiten (ongewenst of gewenst) en seksuele intimidatie zijn verboden.
Discriminerende uitlatingen gebaseerd op huidskleur, geloofsovertuiging, geslacht
of seksuele geaardheid, zijn verboden.
Uitlatingen of gedragingen die aanzetten of kunnen aanzetten tot haat of
anderszins als provocerend gelden of zodanig in het maatschappelijk verkeer
kunnen worden opgevat, zijn verboden.
Het ondernemen van illegale activiteiten in en rondom de accommodatie(s) is
verboden.
Aanwijzingen van de medewerkers van het Sportbedrijf dienen altijd te worden
opgevolgd. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan verwijdering uit de
accommodatie tot gevolg hebben.
In de horecaruimte(n) mogen beperkt zelf meegebrachte etenswaren en dranken
worden genuttigd.
Etenswaren en dranken mogen alleen in de horecaruimte(n) worden genuttigd.
Van iedere bezoeker wordt verwacht dat hij of zij zich gedraagt conform de
algemeen heersende opvattingen omtrent normen en fatsoen.
Toegang tot de accommodatie(s) zal worden geweigerd indien de bezoeker zich
niet kleedt conform de heersende zeden.
Het is verboden sportvloeren te betreden met schoenen die buiten zijn gedragen
of die strepen op deze vloeren achterlaten.
Er mag geen gebruik worden gemaakt van de nooduitgangen en/of blusmiddelen,
anders dan in geval van nood.
Nooduitgangen moeten te allen tijde vrij worden gehouden van obstakels.
Aan meegebrachte huisdieren wordt de toegang geweigerd, met uitzondering van
geleidehonden of hulphonden.
Betaling van de verstrekte consumpties geschiedt alvorens de accommodatie te
verlaten, tenzij anders is overeengekomen.
Het is niet toegestaan rijwielen en andere vervoermiddelen in de
sportaccommodatie te plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen
van mindervalide betreft.
Het verlaten van de accommodatie dient kalm en ordentelijk te geschieden. Maak
geen overbodig rumoer, houd rekening met omwonenden en respecteer hun
nachtrust en privacy.
Het bezit van wapens, daaronder onder meer te verstaan ieder voorwerp dat als
slag- steek- of schietwapen zou kunnen worden aangewend, is verboden.
Het bezit van explosieven en vuurwerk is verboden.
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In het weekend wordt om 1.00 uur de buitendeur gesloten en wordt geen toegang
meer aan bezoekers verleend, doordeweeks is dit om 24.00 uur.
Het is niet toegestaan muziek ten gehore te brengen middels zelf meegebrachte
muziekinstallatie(s), zonder uitdrukkelijke toestemming van de bedrijfsleiding.
Zonder geldige reden rondhangen in- of nabij de kleed, was- en doucheruimten is
niet toegestaan.
Het is verboden glaswerk en/of andere zaken behorende bij de inboedel van het
Sportcafé mee te nemen naar buiten.
Verstrekking van alcoholhoudende drank en de eventuele weigering daarvan
geschiedt op grond van beoordeling van de medewerkers van het Sportbedrijf.
Het is verboden foto- en filmopnamen te maken zonder toestemming van de
beheerder van de sportaccommodaties en van diegenen, die in beeld gebracht
worden.
De klant dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren, wanneer medewerkers
daar om vragen. Indien de klant weigert om zich te legitimeren, of indien deze
daartoe niet in staat is, wordt deze de verdere toegang tot de sportaccommodatie
ontzegd. Indien de ernst van de gedraging van de klant daartoe aanleiding geeft,
kan deze worden overgedragen aan de politie, of – in het geval van een
minderjarige – aan diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Aan bezoekers jonger dan 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken
verstrekt.
Houd de accommodatie(s) schoon, gooi afval in de daarvoor bestemde
afvalbakken.
Het is verboden buiten en rondom onze sportaccommodatie(s) alcoholhoudende
drank te nuttigen, het brengt onze vergunning in gevaar.
Gebruik van klevende middelen (bv. hars) of magnesium bij het uitoefenen van de
sportactiviteit is, zonder uitdrukkelijke toestemming van de bedrijfsleiding van het
Sportbedrijf, ten strengste verboden in alle accommodaties. Overtreding van deze
bepaling zorgt éénmalig voor een waarschuwing en bij een herhaalde overtreding
brengt het Sportbedrijf de overtredende gebruiker/huurder € 150,00
schoonmaakkosten in rekening. Wordt deze bepaling daarna nogmaals overtreden
dan volgt verwijdering uit de locatie en beëindiging van de overeenkomst.
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Overtreding van een bepaling leidt tot verwijdering, uit- en ontzegging van toegang tot
alle accommodaties van het Sportbedrijf. Tevens zal in voorkomende, ernstige gevallen,
ter beoordeling aan de bedrijfsleiding van het Sportbedrijf, aangifte worden gedaan bij de
politie.
De 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.
Toegang sportaccommodatie/ kleedkamers
•

•

Gebruiker tekent vooraf voor het in gebruik nemen van een sleutel en/of druppel
die toegang verschaft tot een accommodatie en/of kleedkamer(s). Bij verlies of
diefstal van een sleutel/druppel worden de kosten hiervan doorbelast aan de
gebruiker.
Indien het alarm verwijtbaar door de gebruiker wordt ingeschakeld zullen de
kosten van het beveiligingsbedrijf door het Sportbedrijf worden doorbelast aan de
gebruiker.

Inwerkingtreding
Deze huisregels treden in werking met ingang van 19 April 2016. Per genoemde datum
vervallen de oude huis- en gedragsregels . Deze huis- en gedragsregels zijn vastgesteld
bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk.

Bedankt voor uw medewerking en veel (sport)plezier toegewenst,
Team Sportbedrijf
Gemeente Waalwijk

