Regels gebruik zalen.
Wij verzoeken u onderstaande regels door te geven aan leidsters/trainers van uw vereniging.
Indien de onderstaande bepalingen niet worden nageleefd kunnen hieraan consequenties
verbonden worden.
1. Tijdige melding van geen gebruik
1.1
Wanneer u door omstandigheden geen gebruik kunt maken van gehuurde zaalruimte
stelt u de beheerder daarvan tijdig op de hoogte. De beheerder kan er dan voor zorgen
dat de deur geopend wordt voor de volgende huurder.
1.2
Het is niet toegestaan de zaal vroegtijdig te verlaten. De volgende huurder komt hierdoor
voor een gesloten deur te staan.
1.3
Aan u wordt één uur extra huur in rekening gebracht, wanneer de beheerder voor een 2e
keer in een seizoen de zaal moet openen omdat u de zaal eerder verlaat zonder een
zeer dringende reden (bijvoorbeeld een ongeval of ziekte) dan wel geen gebruik maakt
van de accommodatie zonder zich af te melden.
1.4
Wanneer u geen gebruik maakt van de zaal terwijl u deze zaal gereserveerd heeft,
worden de huurkosten wel in rekening gebracht.
2. Tijden
1.1
U dient 15 minuten voor aanvang van de huur op de accommodatie aanwezig te zijn.
1.2
Toegang tot het gebouw wordt verleend door de beheerder of de vorige gebruiker.
1.3
U dient zich te houden aan de afgesproken huurtijd(en), zodat u de huurder die na u
gebruik maakt van de accommodatie binnen kunt laten.
1.4
U dient 15 minuten na het einde van de huurtijd de kleedkamer c.q. pand te verlaten.
3. Opruimen/meenemen van materialen
3.1
U wordt nadrukkelijk verzocht om toestellen en materialen in de gymnastiekzaal of
sporthal na gebruik weer terug te zetten op de daarvoor bestemde plaats.
3.2
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de beheerder of gemeente materiaal
mee te nemen naar een andere locatie.
3.3
Het is niet toegestaan materiaal van een andere vereniging of school te gebruiken, tenzij
u hiervoor schriftelijk toestemming heeft van de eigenaar van het materiaal.
3.4
Voor zaalvoetbal mag er alleen gebruik worden gemaakt van een (plof)bal.3.5
4. Gebruik etenswaren in sportaccommodaties
4.1
Het is verboden eten of drinken (anders dan water) mee te nemen en te nuttigen in de
sporthal / -zaal, kleedruimte en kantine.
5. Schade
5.1
U dient voldoende toezicht en controle uit te oefenen om vandalisme te voorkomen.
5.2
Waar mogelijk gaan we actief de schade verhalen op de veroorzaker(s).
5.3
Wij verzoeken u dringend uw leden hierop te wijzen en hen mee te delen dat de schade
op de veroorzaker(s) wordt verhaald.
5.4
Als u constateert dat iets kapot is of wanneer iets kapot gaat geef dit dan door aan
de beheerder
6. Wijzigingen
6.1
Het staat de gebruikers vrij om in onderling overleg een reservering te ruilen met andere
huurder(s).
6.2
De gemeente heeft geen actieve rol in het organiseren van overleg tussen de
verschillende gebruikers op dit gebied. Wel kunnen wij u – desgewenst – in contact
brengen met de contactperso(o)n(en) van andere huurders.
6.3
Wanneer tussen beide partijen overeenstemming is bereikt, dient u ons hierover tijdig op
de hoogte te stellen.
7. Schoeisel
7.1
De speelvloer mag niet worden betreden met straatschoeisel
7.2
Het is VERBODEN de zalen te betreden met schoenen met ZWARTE ZOLEN.
Heeft u vragen hierover neemt u dan s.v.p. contact op met Petra Beun, telefoonnummer
078-7703637 of email sportaccverhuur@zwijndrecht.nl
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