
Roken (ook e-sigaret), drugs en overmatig 
alcoholgebruik is niet toegestaan.
Wij schenken geen alcohol aan personen 
jonger dan 18 jaar. 

De huurder dient zorg te dragen voor een
goede zaalwacht. Men moet zich houden 
aan de ingehuurde zaaltijd inclusief 
op- en afbouw.

Huisdieren zijn niet toegestaan in de
accommodatie.

De aanwijzingen van het personeel dienen 
te allen tijde opgevolgd te worden. 
Verbaal en/of lichamelijk geweld, 
gewenste of ongewenste intimiteiten 
worden niet getolereerd.

Bij het plegen van een strafbaar feit wordt 
te allen tijde de politie ingeschakeld.

Verboden toegang met buitenschoenen. 
Schoenen mogen geen strepen geven op
de vloer.

Glaswerk en etenswaren zijn op de tribune 
(indien aanwezig), in de zaal en 
kleedruimten niet toegestaan. 

Toegangsvoorwaarden Sporthal
We heten u van harte welkom in de accommodatie. Met uw bezoek verklaart u zich akkoord met onderstaande regels, 

opdat uw verblijf en dat van onze overige gasten aangenaam verloopt. Het bezoek aan de accommodatie geschiedt op 
eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel opgelopen gedurende het verblijf in 

de accommodatie, dan wel voor schade aan of verlies van de door u meegebrachte goederen. 
Door toegang tot en het gebruik van de diensten en/of faciliteiten gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Toeschouwers worden geacht op de 
tribune (indien aanwezig) plaats te nemen.

Nooduitgangen mogen alleen in geval van 
nood geopend worden. Misbruik van 
nooduitgangen en brandmelders wordt 
bestraft; de kosten van de hulpdiensten 
worden verhaald op de dader.

Voor uw en onze veiligheid is er 
videoregistratie aanwezig in de 
accommodatie.

Fotograferen en filmen is niet toegestaan
in de kleed- douche-, en toiletruimtes.
Daarbuiten is fotograferen en filmen
uitsluitend toegestaan voor huishoudelijk
gebruik. In alle gevallen dient de expliciete
toestemming van de persoon c.q. personen
die herkenbaar op de betreffende
beeltenis voorkom(t)(en) verkregen te zijn.

Het personeel van de accommodatie is 
gerechtigd bezoekers die zich hinderlijk
gedragen en/of bovenstaande 
voorwaarden niet naleven uit de 
accommodatie te verwijderen. 


