Sporthalreglement
Dit reglement is van toepassing op iedereen, die de sporthal van Sportcentrum Haulerwijk betreedt.
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Aanvraag voor de huur van de sporthal wordt gedaan via het emailadres
sporthal@sportcentrumhaulerwijk.nl.
Het is aan de huurder niet toegestaan de gehuurde ruimte(n) onder te verhuren of in
gebruik te geven aan derden.
Het is aan de huurder niet toegestaan andere ruimten te gebruiken dan de gehuurde
ruimten.
Bezoekers dienen aanwijzingen van de beheerder van Sportcentrum Haulerwijk stipt op te
volgen.
Bij alle activiteiten dient een verantwoordelijke leider/leidster van de huurder aanwezig te
zijn. Deze moet voor aanvang van de activiteit bekend zijn gemaakt bij de beheerder van
Sportcentrum Haulerwijk.
De verantwoordelijke leider/leidster is bij een activiteit verantwoordelijk voor het vrijhouden
van de nooduitgangen.
De huurder is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende gediplomeerde
BHV’ers / EHBO’ers tijdens activiteiten van hun vereniging in de sporthal.
Met uitzondering van de kantine, maakt men uitsluitend gebruik van de door hem/haar
gehuurde ruimte(n).
Iedere gebruiker van een ruimte is verplicht de ruimte in dezelfde staat achter te laten, zoals
deze zich bevond voor aanvang van het gebruik. Het oordeel van de beheerder van
Sportcentrum Haulerwijk is maatgevend.
De huurder is verplicht elke gebruikte ruimte schoon en ordelijk achter te laten en er op toe
te zien dat de douches en kranen niet langer openstaan dan nodig is en na gebruik dicht
gedraaid worden.
Het is in alle ruimten van de sporthal verboden te roken.
Huisdieren worden in de sporthal niet toegelaten.
Het is ten strengste verboden verdovende middelen van welke soort dan ook, zoals bedoeld
in de Opiumwet, binnen de accommodatie te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te
vervaardigen, te gebruiken of in bezit te hebben. Wanneer één of meer van bovenstaande
handelingen geconstateerd wordt/worden volgt verwijdering evenals ontzegging van de
toegang voor (on)bepaalde tijd en zal de politie hiervan in kennis worden gesteld.

Huren van de sporthal.
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De sporthal kan in zijn geheel gehuurd worden, maar ook in delen.
Huur van de gehele sporthal gaat vóór huur van een deel van de hal.
Huur ten behoeve van competitiewedstrijden en toernooien gaat voor huur ten behoeve van
trainingen.
Huur ten behoeve van trainingen gaat voor huur ten behoeve van recreatiesport.
Het verhuren van uren aan een vereniging gebeurt zoveel mogelijk aaneengesloten.
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanvragen van de verenigingen. Hierbij
heeft het aantal aangevraagde uren prioriteit boven de aangevraagde tijden.
Sportcentrum Haulerwijk behoudt zich ten allen tijde het recht voor over de accommodatie
te kunnen beschikken voor het houden van evenementen, herstellingen, onderhoud e.d. Van
deze bijzondere in gebruikneming door Sportcentrum Haulerwijk wordt de huurder tijdig in
kennis gesteld.
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Gebruik sporthal en kleedruimtes.
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De kleed- en doucheruimtes zijn 15 minuten vóór ingang van het gebruik van de sporthal ter
beschikking van de huurder. Voor competitiewedstrijden en toernooien geldt hiervoor 30
minuten.
De kleed- en doucheruimtes dienen 30 minuten na het gebruik opgeruimd en verlaten
te zijn.
Kleedkamers en douches moeten in schone staat worden achtergelaten. Afval dient
gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken. Het oordeel van de beheerder van
Sportcentrum Haulerwijk is maatgevend.
Het nuttigen van kleine eet- en drinkwaren is in de kleedruimtes alleen toegestaan in
bescheiden omvang en de kleedkamers dienen na afloop dan ook opgeruimd te zijn. Het
oordeel van de beheerder van Sportcentrum Haulerwijk is daarvoor maatgevend.
In de kleedruimtes dienen de schoenen, die buiten zijn gedragen, te worden uitgetrokken.
Alle kleding dient aan de daarvoor bestemde haken te worden opgehangen.
De sporthal mag bij sportactiviteiten alleen betreden worden met sportschoenen die in de
kleedruimte aangetrokken zijn. De sportschoenen dienen geschikt te zijn voor sportzalen
en mogen geen noppen of spikes hebben.
Onder het gebruik van de sporthal wordt tevens verstaan het gebruik van de beschikbare
toestellen en materialen, tenzij anders is afgesproken.
Het gebruik van ander materiaal, dat in de accommodatie aanwezig is, is alleen toegestaan
na toestemming vooraf van de beheerder van Sportcentrum Haulerwijk.
Bij het gebruik, verplaatsen en opbergen van toestellen en materialen, dat door de huurder
dient te gebeuren, dient de nodige voorzichtigheid te worden betracht. Beschadigingen aan
de vloer komen voor rekening van de huurder. Bij het verplaatsen van toestellen dient
gebruik te worden gemaakt van de daartoe bestemde hulpmiddelen.
Materialen dienen na gebruik op de juiste plek te worden teruggezet.
De verhuurder en bezoekers dienen hun fiets of auto zo te parkeren, dat anderen daar geen
overlast van ondervinden.

Kantine
•
•
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Het is in de kantine verboden om zelf meegebrachte etenswaren en drank te nuttigen.
Glaswerk uit de kantine, dient in de kantine te blijven en mag dus niet meegenomen worden
naar andere ruimtes in de accommodatie.
In de kantine is het alleen mogelijk om met PIN te betalen.

Schade & Aansprakelijkheid
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Elke schade tijdens het gebruik aan de sporthal toegebracht dient onmiddellijk gemeld te
worden aan de beheerder en/of medewerker van Sportcentrum Haulerwijk.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door
hem/haar persoonlijk of door de aanwezige personen bij door hem georganiseerde
activiteiten in het gebouw.
Sportcentrum Haulerwijk stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of
beschadiging van eigendommen van gebruikers of bezoekers.
Sportcentrum Haulerwijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor spullen die door
gebruikers worden achtergelaten of door hen in de accommodatie worden opgeslagen.
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Sportcentrum Haulerwijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen, die
gebruikers of bezoekers mochten overkomen, noch kan zij hiervoor verantwoordelijk
gehouden worden.

Het niet opvolgen van de regels uit dit reglement kan weigering van de toegang tot de sporthal voor
kortere of langere tijd tot gevolg hebben. Een besluit daartoe wordt door het bestuur van Stichting
Sporthal De Bongerd genomen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting Sporthal De
Bongerd.
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