Huisregels sporthal den Dullaert
Van harte welkom in de sportaccommodatie van den Dullaert. Het is de bedoeling dat al onze gasten
optimaal gebruik kunnen maken van onze faciliteiten.
Om deze reden hebben wij een aantal huisregels opgesteld. We vragen jullie allen vriendelijk om
deze na te leven.
❖ Het is niet toegestaan om met sportschoenen, die ook buiten gedragen worden en die
afgeven, de zaal te betreden
❖ De huurder dient zorg te dragen voor een goede zaalwacht. Dit wil zeggen het zelf in de
gaten houden van de ingehuurde tijd inclusief op- en afbouw en het opruimen van
materialen
❖ Aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden
❖ Na het gebruik van de zaal dient al het materiaal volgens de vaste indeling van het
materialenhok terug opgeborgen te worden
❖ In de touwen mogen enkel 8-knopen worden gelegd. Deze moeten na gebruik er ook terug
uit gehaald te worden
❖ Glaswerk, drank- en etenswaren zijn verboden in de sporthal en in de kleedkamers
❖ Het is ten strengste verboden om in het gebouw te roken
❖ Het is verboden gebruik te maken van tape, hars en kleefmiddelen om materialen e.d. te
bevestigen
❖ Het is niet toegestaan de nooddeuren te openen tenzij er sprake is van een calamiteit
❖ Het maken van foto- videomateriaal in en rondom de kleedkamers en douches is niet
toegestaan. Foto- en videomateriaal in de sporthal mag uitsluitend worden gemaakt met
toestemming van de betrokken personen
❖ Den Dullaert is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw
eigendommen en/of lichamelijk letsel in en rondom het gebouw. Den Dullaert kan als
zodanig dus niet aansprakelijk worden gesteld
❖ De huurder kan aansprakelijk gesteld worden bij het onjuist gebruiken van sport- en
spelmaterialen
❖ Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt in geen enkel opzicht getolereerd
❖ Bij overtredingen van het huisreglement schakelen wij zo nodig de politie in. Bij strafbare
feiten doen wij dit onmiddellijk

