Huisreglement Sporthal SAC De Scheg
Algemeen
➢ de bezoeker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van de huisregels
➢ de aanwijzingen van ons personeel dient u op te volgen
➢ gevonden voorwerpen zoals kleding kunt u inleveren bij de gevonden voorwerpen in
de Hal of andere (waardevolle) spullen bij het Beheer in het kantoor.
➢ de locatie is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van
eigendommen van de bezoeker
➢ consumpties dienen gelijk te worden afgerekend
➢ de bezoeker wordt aansprakelijk gesteld voor de door hem/haar aangerichte schade
aan de locatie
➢ diefstal en vernielingen worden ten alle tijden gemeld bij de politie
➢ indien een bezoeker zich niet houdt aan het huisreglement of storend of gevaarlijk
gedrag vertoont, is het personeel gemachtigd de bezoeker uit de locatie te laten
verwijderen
➢ iedere huurder / vereniging dient de locatie veegschoon achter te laten en het
meubilair terug te zetten in de originele staat*
➢ gebruikte (sport-)materialen dienen weer netjes op de juiste plaats terug gezet te
worden*.
➢ gebruiker/huurder heeft maximaal een ½ uur voor start huurperiode de tijd om het
pand te betreden.
➢ Houd U zich aan het (eventuele) corona protocol.
* Indien er niet voldaan wordt aan deze regel kunnen er kosten in rekening gebracht worden met een minimum van €
25,-

Niet toegestaan
➢ te parkeren rond het gebouw, de uitgang en nooduitgangen dienen ten alle tijden
toegankelijk te blijven voor hulpdiensten
➢ drugs of alcohol te gebruiken of te verhandelen
➢ te roken in het gebouw
➢ vuurwapens, messen o.i.d. in het bezit te hebben
➢ geweld te gebruiken of dreigen met geweld
➢ zich discriminerend uit te laten
➢ lastig vallen van andere bezoekers of het personeel van De Scheg
➢ zich door woord of gebaar schuldig te maken aan seksuele intimidatie
➢ eigen consumpties te nuttigen
➢ fietsen binnen te stallen
➢ gekochte consumpties en glaswerk mee naar buiten te nemen
➢ live muziek te produceren zonder toestemming van de Beheerder.
➢ geluidsapparatuur te gebruiken zonder toestemming van de Beheerder
➢ zich achter de bar, in de keuken of op kantoor van De Scheg te bevinden
➢ zich op te houden in andere dan voor publiek opengestelde ruimten.

In de Luchthal gelden een aantal aanvullende regels/instructies:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Er kunnen geen zware materialen op de sportvloer gezet en/of overheen gerold worden.
De zware gym/sportmaterialen zoals bijvoorbeeld bokken, mattenkarren, kasten, stoelen, etc.
mogen alleen op de zwarte tegels aan de zijkant verplaatst en gezet worden.
De sportvloer mag alleen betreden worden met sportschoenen. (geen buitenschoenen)
De draaideur kan het beste gesloten gedraaid worden i.v.m. de luchtdruk (zie foto)
Houd u er rekening mee dat de deur van de sluis erg zwaar opengaat door de luchtdruk.
MIVA ingang is alleen bedoeld voor mindervalide personen en moet deur voor deur geopend
worden. Laat hier a.u.b. geen kinderen mee spelen of doorheen gaan, er staat bij verkeerd
gebruik enorm veel kracht op de deur en kan voor letsel zorgen. De MIVA doorgang is
standaard gesloten mocht u hiervoor de sleutel nodig hebben laat het ons bij het reserveren
graag even weten.
De luchthal heeft 4 kleedkamers, per 2 kleedkamers 1x 6 douches. Er zijn in totaal 6 toiletten
en 1 MIVA toilet.
U kan vanaf 1 Maart 2021 met uw huidige saltotag (pas) de tijdelijke hal betreden.
De verlichting knoppen van de luchthal vind u direct naast binnenkomst rechts van de
draaideur (S1, S2, S3), de verlichting van de kleedkamers bij binnenkomst kleedkamer, de
verlichting van de gang op 4 verschillende plekken in de gang aan de dwarsbalk tegen de
muur.
Het is absoluut niet de bedoeling om een nooddeur in de luchthal te openen zonder dat er
nood is, dit kan lijden tot letsel. let hier a.u.b. ook op met kinderen!

