Gebruiksregels Hamalandhal Lichtenvoorde per 1 augustus 2018
Welkom in onze accommodatie. Voor een prettig en sportief verblijf van u en uw medegebruikers vinden
wij het van belang dat u kennis neemt van onderstaande gebruiksregels.
In dit document is voor het gemak de naam de Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde afgekort als SHL.
1. Gebruik de toegewezen kleedruimtes en zaaldelen die op de planningsschermen bij entree zijn
aangegeven. Als de indeling niet goed is, overleg hier dan over met de aanwezige beheerder of diens
waarnemer.
2. De kleedruimten mogen alleen gebruikt worden wanneer de leider, trainer of zaalwacht van de groep
aanwezig is.
3. De kleedkamers en wasgelegenheden zijn 15 minuten voor de gehuurde tijd toegankelijk en dienen
uiterlijk 15 minuten na verstrijken van de gehuurde tijd te zijn verlaten. De kleedkamers en
wasgelegenheden dienen schoon en droog te worden achtergelaten. Voor het droogtrekken zijn
trekkers aanwezig.
4. SHL is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van eigendommen van gebruikers van het
sportcomplex. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis of gebruik de aanwezige lockers.
5. Indien u voor aanvang van het gebruik beschadigingen/defecten aantreft dient de beheerder daarvan
in kennis te worden gesteld. Indien dit wordt nagelaten wordt aangenomen dat de laatste gebruiker
verantwoordelijk is voor de geconstateerde beschadigingen dan wel defecten. Herstel- en/of
schoonmaakkosten zullen worden doorberekend. Calamiteiten dienen tevens gemeld te worden aan
de beheerder.
6. Indien geen beheerder aanwezig is dient de gebruiker beschadigingen/defecten en calamiteiten in
het logboek te vermelden en zo spoedig mogelijk doch binnen 24 uur contact op te nemen met de
beheerder dan wel diens waarnemer. Per hal is er een logboek aanwezig in de EHBO-ruimte.
7. Respecteer andere zaalgebruikers. Stoor elkaar niet en betreed alléén de zaal in de gehuurde tijd.
Binnen deze tijd dient u ook de te gebruiken materialen c.q. toestellen op te stellen en op te ruimen.
Het materiaal dient in de daarvoor bestemde ruimten op de juiste plaats te worden opgeborgen.
Alleen die apparatuur/materialen mag worden gebruikt, die men nodig heeft voor de activiteiten,
waarvoor de accommodatie is gehuurd. Zonder toestemming van de beheerder is het niet toegestaan
toestellen of spelmateriaal van de ene hal naar de andere te verplaatsten.
8. Betreden van de sportzalen en schone vloerzone(n) is alleen toegestaan zonder schoeisel of met
schone gymnastiek-/sportschoenen, die geen sporen en/of strepen achterlaten op de sportvloeren en
niet op straat gedragen zijn. Sportschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan.
9. Als huurder bent u verantwoordelijk voor het toezicht op en ordentelijk verloop van de door u
ontplooide activiteit. Dit geldt ook voor toeschouwers voor uw activiteit. Ook de tribune dient schoon
achtergelaten te worden.
10. In het sportcomplex is het niet toegestaan zonder toestemming van SHL drank en/of etenswaren te
nuttigen, uitgezonderd in de daartoe bestemde ruimten zoals kantine, multifunctionele ruimte en
vergaderruimte.
11. Het is verboden om te roken in het sportcomplex. Hiervoor is een rookzone aan de achter- en
voorzijde van het gebouw.
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12. Deelname aan activiteiten binnen het sportcomplex geschiedt geheel op eigen risico. Er zijn door
SHL geen verzekeringen afgesloten die (ongeval) schade of wettelijke aansprakelijkheid van
gebruikers van het sportcomplex afdekken. Geadviseerd wordt dan ook zelf zorg te dragen voor een
adequate wettelijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. Vraag eventueel bij uw vereniging
na wat hiervoor geregeld is.
13. Aanwijzingen van de beheerder en of door SHL aangewezen personen inzake het gebruik van de
accommodatie dienen op eerste aanzegging te worden opgevolgd.
14. Bij afwezigheid van de beheerder dient de gebruiker de accommodatie te openen en te sluiten met
de aan hem/haar verstrekte sleutel en zorg te dragen voor in- en uitschakelen van alarm volgens
overeengekomen en verstrekte instructies door SHL.
15. Deze gebruiksregels zijn onderdeel van de ‘Algemene huurvoorwaarden voor gebruik van de
Hamalandhal 1 augustus 2018’. De voorwaarden zijn verstrekt aan de huurder bij de
huurovereenkomst en zijn opvraagbaar bij beheer SHL.
Wij wensen u een sportief verblijf in de Hamalandhal!
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