
Graag willen wij onze gasten een plezierig moment van de dag bezorgen. Om dit te realiseren verzoeken wij u onderstaande
huisregels in acht te nemen. Met het betreden van onze accommodatie gaat u akkoord met deze regels. Overtreding kan tot

verwijdering uit de accommodatie of in bepaalde gevallen tot aangifte bij de politie leiden.
 

In de sporthal zijn buitenschoenen of schoenen die strepen achterlaten niet toegestaan.
 

Opbouwen en opruimen van de benodigde materialen moet binnen de gereserveerde tijd gebeuren. De materialen dienen op
de daarvoor bestemde plaats teruggezet te worden.

 
Kleedkamers dienen na gebruik netjes achtergelaten te worden. Deponeer afval in de daarvoor bestemde prullenbakken.

 
Gebruiker ziet er op toe en is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de (sport)accommodatie tijdens zijn/haar
gebruiksperiode.

 
Bij aanwezigheid van personeel in de accommodatie dienen gebruikers hun aanwijzingen op te volgen.

 
Roken, drugs en/of lachgas zijn verboden.

 
Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering uit de accommodatie.

 
Etenswaren en/of alcoholische dranken nuttigen is alleen toegestaan in de kantine/horecaruimte.

 
Het gebruik van glaswerk is alleen toegestaan in de sportkantine/horecaruimte.

 
Gelieve geen voorwerpen en/of middelen (bijv. hars) te gebruiken welke schade kunnen aanbrengen.

 
Alleen in geval van nood mag er gebruik gemaakt worden van de nooduitgangen en/of blusmiddelen.

 
Rijwielen en andere vervoersmiddelen zijn niet toegestaan in de accommodatie, m.u.v. hulpmiddelen voor mindervaliden.

 
(Huis)dieren zijn niet toegestaan, tenzij anders bepaald door de exploitant. Geleide- en/of hulphonden zijn wel toegestaan.

 
Gebruik van de (sport)accommodatie is alleen toegestaan als er gekwalificeerde leiding v.a. 18 jaar aanwezig is.

 
U bent zelf verantwoordelijk voor het organiseren van EHBO. In deze (sport)accommodatie heeft u de beschikking over een
AED-apparaat en een EHBO-doos.

 
Eigenaar/exploitant stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, vervreemding of schade aan waardevolle voorwerpen of
andere persoonlijke bezittingen of eigendommen van gebruiker.

 
Het niet naleven van de huisregels heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat eventuele toegangsbewijzen of
reserveringen van betrokkene(n) zijn geldigheid verliest zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

 
Eigenaar/exploitant is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan als gevolg van een - naar achteraf blijkt - ten
onrechte opgelegde verwijdering/ontzegging van de toegang, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
eigenaar/exploitant.

 
Gebreken en schade aan de accommodatie en/of inventaris graag z.s.m. melden bij de beheerder of horeca-exploitant.

 
In en rond een aantal accommodaties zijn camera’s aanwezig. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om de (sociale)
veiligheid van de personen aanwezig in en rondom de accommodatie en de bescherming van gebouwen en eigendommen te
verhogen. Onze privacyverklaring ten aanzien van het cameratoezicht vindt u op onze website www.bresaccommodaties.nl 

 
Wij vinden een goede relatie met onze gebruikers belangrijk! Meld uw bevindingen, wensen of opmerkingen altijd eerst bij de
beheerder. Indien dit gebouw een onbeheerde (sport)accommodatie is, kunt u zich wenden tot info@bresaccommodaties.nl.
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