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Bijlage III  
 
REGLEMENT GEBRUIK SPORTHAL “DE BASIS” 
 
Door de Sportaccommodatie te betreden verklaart u op de hoogte te zijn van dit 
reglement en dit te zullen naleven  
 
Algemene regels  
1. Het verblijf binnen de Sporthal en het gebruik van daarin aanwezige materialen is geheel 
voor eigen risico  
2. De Sporthal mag uitsluitend onder begeleiding van volwassenen betreden worden  
3. De eigenaar (Stichting Sportaccommodatie Benedenveer; hierna te noemen SSB) is 
nimmer aansprakelijk voor beschadigingen, diefstal of vermissing van eigendommen van 
gebruiker of voor letsel dat wordt opgelopen tijdens het verblijf of de beoefening van sport in 
de Sporthal, tenzij dat letsel is veroorzaakt door nalatigheid van SSB 
4. Aanwijzingen van daartoe door SSB gemachtigde personen moeten strikt en onmiddellijk 
worden opgevolgd.  
5. Daartoe door SSB gemachtigde personen hebben het recht iemand het (verder) gebruik 
van de Sporthal te ontzeggen bij het niet nakomen van dit reglement of het niet opvolgen van 
aanwijzingen  
6. Het is ten strengste verboden om op Sportaccommodatie De Basis Elektronische 
apparaten aan te wenden voor het verzamelen en/of verzenden van wedstrijdscores, 
wedstrijdstatistieken en/of andere gegevens ten behoeve van commercie en/of wed- en/of 
gokdoeleinden, waaronder, maar niet uitsluitend “courtsiding” behoudens voorafgaande 
toestemming van bevoegde personen op de accommodatie. 
 
Gedragsregels  
7. In de gehele Sportaccommodatie geldt een rookverbod. 
8. Het is niet toegestaan drink- of etenswaren te nuttigen buiten de in de Sporthal aanwezige 
horecagelegenheid, met uitzondering van sportdranken en water uit bidons.  
9. Het gebruik van alcohol buiten de horecagelegenheden is streng verboden  
10. Het is niet toegestaan om uit de horecagelegenheid aarde- of glaswerk mee te nemen 
naar andere ruimtes binnen de Sporthal  
11. Het is niet toegestaan om in de Sporthal hars en/of andere kleefmiddelen te gebruiken  
12. De nooduitgangen moeten te allen tijde vrij worden gehouden van obstakels  
13. Afval mag alleen in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd  
 
Regels voor het gebruik van de kleedkamers en douches  
14. Kleedkamers mogen niet eerder worden betreden dan 30 minuten voor de aanvang van 
de door u of door uw vereniging gehuurde gebruiksuren  
15. Kleedkamers en douches moeten uiterlijk 30 minuten na afloop van de gehuurde 
gebruiksuren zijn verlaten  
16. Bij het gebruiken van de douches moet u zich afdrogen binnen het douchegedeelte. Dit 
voorkomt het inlopen van water in de Sporthal  
17. De kleedkamers en de douches moeten netjes achter worden gelaten. In de kleedkamers 
treft u een bezem aan en in de doucheruimtes bevindt zich een trekker.  
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Regels voor het gebruik van de sportzaal  
18. De sportvloer in de Sporthal mag uitsluitend worden betreden met sportschoenen die  
-schone zolen hebben die niet afgeven  
-geen noppen hebben  
- geen schoenen waarop men van buiten naar binnen komt lopen 
Indien men niet over sportschoenen beschikt mag de sportvloer alleen op sokken of met 
beschermende hoesjes om de schoenen worden betreden.  
19. Tijdens het gebruik van de sportzaal mag alleen sportkleding worden gedragen  
20. Het is niet toegestaan voor supporters en andere belangstellenden om de sportvloer te 
betreden  
21. De sportzaal moet na het gebruik schoon en netjes achtergelaten worden  
 
Regels voor het gebruik van materialen  
22. In de Sporthal aanwezige materialen (springkasten niet !) mogen alleen gebruikt worden 
na toestemming van SSB of een door haar daartoe gemachtigd persoon.  
23. Materialen als doeltjes, ballenrekken, afschermwanden, etc. mogen uitsluitend onder 
begeleiding van volwassenen geplaatst en verplaatst worden  
24. Alle gebruikte materialen moeten vóór het verstrijken van de gebruiksperiode op hun 
oorspronkelijke plek teruggeplaatst te worden. In verband hiermee moeten de 
sportactiviteiten minimaal 5 minuten voor het einde van de gehuurde tijd beëindigd worden  
25. Het gebruik van materialen die niet in de Sporthal aanwezig zijn is alleen toegestaan na 
uitdrukkelijke toestemming van SSB of een door haar daartoe gemachtigd persoon  
 
Regels voor het gebruik van het (zomer)terras 
26. Alleen in de zomermaanden is een terras met buitenverkoop op plein tussen sporthal en 
beachvelden toegestaan. 
27. Er wordt alleen gewerkt met plastic en niet-breekbare materialen. 
28. Consumpties dienen op het terras genuttigd te worden en niet daarbuiten. 
29. Geluidsniveau dient te worden aangepast op omgeving. Versterkte muziek is niet 
toegestaan. 
30. (Zomer)terras mag tot uiterlijk 23.00 uur geopend zijn. 
 
Regels ter voorkoming van schade  
31. De gebruiker dient SSB onmiddellijk in kennis te stellen van alle schade en/of gebreken 
die tijdens het gebruik van de Sporthal ontstaat. Schade kan worden gemeld op het e-
mailadres ssbsport@xs4all.nl of op het telefoonnummer van SSB.  
32. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van de Sporthal 
aan het gebouw of de daarin aanwezige inventaris ontstaat  
 
Fijn dat u dit hebt gelezen! Wij wensen u een prettig verblijf.  
Het bestuur van Stichting Sportaccommodatie Benedenveer (SSB) 


