
Huis- en gedragsregels voor gemeentelijke sporthallen in Amsterdam

Met het betreden van deze sporthal geeft u aan zich te houden aan de volgende algemeen geldende 
huis- en gedragsregels. 

Algemeen
■ Ongewenste intimiteiten, verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd.
■ Discriminatie wordt niet getolereerd.
■ Aanwijzingen van de beheerder dienen strikt te worden opgevolgd.
■ Gebreken, klachten en schade aan de accommodatie en/of inventaris worden onmiddellijk  
 gemeld bij de eigenaar of beheerder EN online op www. amsterdam.nl/sporthallenverhuur .
■ Nooduitgangen moeten altijd vrij gehouden worden van obstakels.
■ Rijwielen en andere vervoersmiddelen mogen de sporthal niet in, tenzij het vervoer van minder- 
 validen betreft.
■ Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleide- of hulphonden.
■ Roken in het gebouw en het gebruik/in bezit hebben van soft- en harddrugs is verboden.
■ De gebruiker is, indien van toepassing, bekend en akkoord met cameratoezicht.

Gebruik van hal, zaal, veld of nevenruimte
■ Het speelveld/de hal mag pas vanaf het gebruiksuur betreden worden.
■ Na gebruik het speelveld/de hal onmiddellijk ontruimen (binnen het gebruiksuur).
■ De kleedkamers binnen 30 minuten na een wedstrijd of training weer netjes verlaten. 
■ De huurder van de sporthal is aansprakelijk voor de gedragingen van door de huurder  
 toegelaten personen.
■	 Gebruik	van	de	accommodatie	en	inventaris	is	alleen	toegestaan	als	er	voldoende	gekwalificeer- 
 de leiding aanwezig is. Deze bevoegdheid moet op verzoek van de gemeente kunnen worden 
 getoond.
■ Het gebruik van scheidingswanden moet plaatsvinden op de door de gemeente voorgeschreven  
 wijze.
■ Het gebruik van audio/visuele apparatuur in de sporthal is zonder toestemming van de beheer- 
 der niet toegestaan dan wel bij diens afwezigheid aan de gebruiker aangewezen contact- 
 persoon.
■ De speelvloer mag niet met straatschoenen en schoenen met zolen die afgeven worden  
 betreden.
■ Glaswerk en etenswaren zijn niet toegestaan op de tribune, in de zaal en kleedruimten.
■ Toeschouwers moeten plaatsnemen op de tribune.
■ Het gebruik van hars- en of andere kleefmiddelen is niet toegestaan.
■ Het is niet toegestaan zonder geldige reden in of nabij de kleedaccommodatie rond te hangen.
■ De huurder dient zorg te dragen voor een goede zaalwacht. Men moet zich houden aan de 
 ingehuurde tijd, inclusief op-/afbouw en het opruimen van de materialen.

Aansprakelijkheid en bevoegdheden
■ De eigenaar/beheerder van de sporthal is niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel, verlies,  
 schade en/of diefstal van uw eigendommen in en/of om de gebouwen veroorzaakt door derden. 
  Deze kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. 
■ De eigenaar/beheerder is bevoegd om personen die zich hinderlijk gedragen of niet aan onze 
 regels houden, de toegang tot de sporthal te ontzeggen. 
■ Bij constatering van misdragingen zal de politie worden ingeschakeld.
■ De gebruiker is verantwoordelijk voor de bemensing en uitvoering van EHBO, inclusief reanima- 
 tie, gedurende de gebruikstijd.
■ De gebruiker is verantwoordelijk voor het te allen tijde aanwezig zijn van een contactpersoon. 
 De personalia van deze persoon dienen bekend te zijn bij de gemeente.


