
Huisregels Beachcomplex “Het Sportpark” Sportbedrijf Almelo 

 

 *Sportbedrijf Almelo is de handelsnaam van Sportaccommodaties Almelo B.V.,gevestigd te Almelo en ingeschreven in het Handelsregister te Enschede onder nummer 06092034. 

 

Huisregels Beachcomplex Sportbedrijf Almelo 

Artikel  1 

1. Gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de toelating van haar leden tot het beachcomplex. Van de accommodatie, inclusief de 

daarin aanwezige inventaris, kan uitsluitend onder deskundige begeleiding van personen van 18 jaar of ouder gebruik worden 

gemaakt. 
2. Bij het aangaan van de gebruiksovereenkomst zal door Gebruiker die personen die als bevoegde leiding zullen optreden, worden 

aangewezen en in de aanvraag in een bijlage met naam worden benoemd.  

3. Gebruiker staat er voor in dat de door haar aangewezen bevoegde leiding dan wel een andere namens haar aanwezige persoon 

beschikt over een geldig EHBO-/ reanimatiediploma en reddend zwemmen. 

4. Gebruiker draagt ervoor zorg dat de bevoegde leiding op de hoogte is van het voor de accommodatie geldende nood- en 

ontruimingsplan. Het nood- en ontruimingsplan wordt bij het aangaan van de huurovereenkomst aan Gebruiker verstrekt en ligt bij 

de beheerder van de accommodatie ter inzage en wordt op ieder volgend eerste verzoek van Gebruiker aan haar verstrekt. 

5. Het gebruik en spelen op dit veld is geheel voor eigen risico. 

In geen geval kan Sportbedrijf Almelo verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van trainingen of wedstrijden of 
ongevallen tijdens trainingen of wedstrijden. 

6. Sportbedrijf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken van Gebruiker of derden of schade aan 

personen die in verband met gebruik in de binnensportaccommodatie verblijven. Gebruiker vrijwaart gemeente en/of Sportbedrijf 

tegen bedoelde aansprakelijkheid. 

 

Artikel 2 

1. Gebruiker is verantwoordelijk voor het ordelijk gedrag van personen, betrokken bij de door haar georganiseerde activiteiten op het 

beachcomplex. 

2. Het is Gebruiker toegestaan om de kleed-/wasgelegenheid te gebruiken die behoren bij de tennisbanen. 

3. Het is Gebruiker toegestaan om via de gang richting de tennisbanen, gebruik te maken van de nooddeur om zo het beachcomplex te 

betreden.  

4. Gebruiker moet zich melden bij de receptie van het Sportpark, of gebruik maken van het intercomsysteem. Sportbedrijf Almelo 

opent en sluit het beachcomplex voor de gebruiker.   

 

Artikel 3 

1. Gebruiker moet zich houden aan de gebruikstijden, welke in de gebruiksovereenkomst zijn aangegeven. 

2. Het is Gebruiker toegestaan de kleed-/wasgelegenheid 15 minuten voor aanvang van de gebruikstijd te gebruiken 

3. Het is Gebruiker niet toegestaan het beachcomplex voor aanvang van de gebruikstijd te betreden. 

4. Gebruiker dient de kleed-/wasgelegenheid te hebben verlaten binnen 30 minuten na het in de gebruiksovereenkomst aangegeven 

tijdstip. 

5. De Gebruiker moet zorgen dat het lokaal, de daarbij behorende kleedlokalen, was- en toiletinrichtingen in ordelijke staat worden 

achtergelaten en dat daarbij het papier, afval van etenswaren en dergelijke worden opgeruimd in de daartoe bestemde afvalbakken. 

Artikel 4 

1. Houd rekening met mede- sporters, omwonenden en andere bezoekers op dit Sportpark. 

2. Het zwembad is streng gebonden aan wetten, regelgeving en veiligheidsaspecten. Om deze reden is het ten strengste verboden om 

het zwembad ongeregistreerd (toegangsbewijs) te betreden. 

Artikel 5 

1. Laat geen kauwgom, rookwaren en eten/ drinkwaren achter op het beachcomplex maar doe ze in de daarvoor bestemde 

afvalbakken. 

2. Het is niet toegestaan glaswerk/ rookwaren mee te nemen op het beachcomplex. 

3. Klimmen via de afrastering is niet toegestaan. Betreden kan uitsluitend met een sleutel  via de beide doorgangen. 

4. Het is niet toegestaan het beachcomplex te betreden zonder toestemming van Sportbedrijf Almelo. 

5. Honden of andere (huis) dieren zijn niet toegestaan op dit beachcomplex. 

Artikel 6 

Het is niet toegestaan zonder toestemming van Sportbedrijf Almelo activiteiten op het beachcomplex te organiseren en/ of horeca- 

gerelateerde activiteiten te ontplooien; 

Artikel 7 

1. De trainer verlaat na afloop van het gebruik als laatste het beachcomplex, na zich ervan te hebben overtuigd, dat alles is opgeruimd 

en de ter beschikking gestelde materialen op de daartoe bestemde plaats zijn (terug)gezet. 

2. Het zand van kleding en lichaam dient te worden ontdaan op het beachcomplex. 

3. Na gebruik van het beachcomplex dienen voeten afgespoeld te worden bij de daarvoor bestemde afspoelruimte, voordat de kleed-

/wasgelegenheid wordt gebruikt. 

Artikel 8 

Bij overtreding van de huisregel kunnen extra kosten aan de Gebruiker in rekening worden gebracht. 
 

 

Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 mei 2014. 

 

De directie van het Sportbedrijf Almelo. 

De directeur. 


