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 De gebruiker is verplicht de bij overeenkomst te gebruiken accommodatie met inventaris te 

gebruiken in overeenstemming met het doel c.q. de sportactiviteiten waarvoor de overeenkomst is 

aangegaan. 

 De gebruiker gebruikt uitsluitend het deel van de sporthal wat gehuurd is. 

 De sporthal mag uitsluitend onder begeleiding van volwassenen betreden worden. 

 Het is niet toegestaan drink- of etenswaren in de sporthal te nuttigen, m.u.v. koffie of thee uit 

plastic bekers en water of frisdrank uit afsluitbare plastic flessen of bidons. 

 Het is niet toegestaan om aarde- of glaswerk mee te nemen in de sporthal. 

 Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken in de sporthal te nuttigen. Daarnaast is eigen 

bier/frisdrank e.d. meenemen en nuttigen op de Belte niet toegestaan. 

 In de sporthal mogen geen dieren worden toegelaten. 

 De sportvloer uitsluitend betreden met sportschoenen die voldoen aan onderstaande criteria: 

o Geen zolen die afgeven; 

o Geen schoeisel welke ook buiten wordt gebruikt; 

o Geen sportschoenen met noppen. 

Voor het incidenteel betreden van de sporthal op “gewone” schoenen, zijn 

schoenovertrekjes beschikbaar. 

 Het is niet toegestaan om hars en/of andere kleefmiddelen te gebruiken. 

 Het is niet toegestaan spullen over de vloer in de sporthal slepen. 

 Het plaatsen en opruimen van spelmateriaal en/of toestellen dient door de gebruiker zelf gedaan 

te worden en binnen de huurtijd te gebeuren. Daarnaast gebeurt het verplaatsen uitsluitend onder 

begeleiding van volwassenen. De attributen dienen op de voorziene plaatsen in de bergruimte van 

de sporthal te worden teruggeplaatst. Gebruikers die na elkaar dezelfde toestellen gebruiken 

dienen in overleg te bepalen dat alles op zijn plaats terechtkomt. Het spreekt voor zich dat degene 

die het laatst gebruik maakt van een toestel het ook opbergt. 

 Het plaatsen van stoelen of tafels in de sporthal is alleen toegestaan na uitdrukkelijke 

toestemming van de beheerder. 

 Andere voorwerpen dan de door de Stichting Sport & Cultuur Nieuw Heeten (SSC) ingebrachte 

inventaris worden in de sporthal niet toegelaten, tenzij anders is overeengekomen. 

 Het gebruik van materialen die niet standaard in de sporthal aanwezig zijn, is alleen toegestaan 

na uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van de SSC of de beheerder. 

 Het (ver)plaatsen van de verrijdbare tribunes op de sportvloer is alleen toegestaan na 

uitdrukkelijke toestemming van de beheerder. 

 De gebruiker zorgt ervoor dat de nooduitgangen te allen tijde vrij zijn van obstakels en 

versperringen. 

 De eerst aanwezige gebruiker die 1/3, 2/3 of 1/2 deel van de sporthal gebruikt, is verplicht ervoor 

te zorgen dat de afschermwanden geplaatst worden. 

 De laatst vertrekkende gebruiker die 1/3, 2/3 of 1/2 deel van de sporthal gebruikt, is verplicht 

ervoor te zorgen dat de afschermwanden verwijderd worden. 

 De betrokken sportruimte dient te zijn ontruimd, zodra de huurtijd is verstreken. 

 De gebruiker dient er zorg voor te dragen dat hij de sporthal schoon achterlaat. 

 Publiek mag uitsluitend plaats nemen op de beschikbare tribunes. 

 Publiek mag uitsluitend via de hoofdingang de sporthal betreden. 

 Geluidsinstallatie mag alleen gebruikt worden na toestemming van de beheerder. 

 Indien gebruikt de geluidsinstallatie uitschakelen. 

 Gebruik de kleedkamer die op het beeldscherm staat aangegeven. Als de indeling niet goed is, 

overleg hier dan over met de beheerder. 

 In verband met de antisliptegels is het verplicht af te drogen in de doucheruimte van de 

kleedkamer en de vloer droog te maken met de vloertrekker. 
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 De gebruiker dient de kleedkamers opgeruimd en netjes achter te laten. Dit geldt ook voor de 

kleedkamer van de tegenstander.  

 Het is niet toegestaan iets op ramen en deuren te plakken in de Belte. Aanbrengen van tijdelijke 

reclame in het gebouw is slechts toegestaan, na overleg en toestemming van de beheerder en op 

de daartoe aangewezen plaatsen.  

 Aanwijzingen van de beheerder moeten altijd worden opgevolgd. 

 De gebruiker dient het licht uit te doen indien er niet direct aansluitend andere gebruikers gebruik 

maken van de sporthal. Dit geldt ook voor het licht in de gang van de kleedkamers. De 

schakelaars voor de lampen van de sporthal en de gang van de kleedkamers zijn te vinden in de 

beheerdersruimte. Daarnaast dient de laatste gebruiker van de dag die slechts een deel van de 

sporthal gebruikt, een deel van de lampen alvast uit te doen.  

 Indien de sleutels van de kleedkamers zijn gebruikt, deze terug brengen naar de 

beheerdersruimte.  

 De laatste gebruiker van de dag dient alle deuren rondom sporthal en kleedkamers dicht te doen. 

Na het uitschakelen van de lampen dient de beheerdersruimte dicht te worden gedaan. De 

buitendeuren richting de gang van de kleedkamers moeten op slot.  

 De gebruiker dient eventuele beschadigingen aan gebouw of materialen per direct te melden aan 

de beheerder. 

 Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstallen of vernielingen van 

persoonlijke voorwerpen in de kleedkamers en in de sporthal. Eveneens niet voor enige schade of 

letsel toegebracht aan de gebruiker. 


