
voortdurend in beweging

Gebreken en schade aan de accommodatie en/of 
inventaris moet onmiddellijk worden gemeld bij de 
beheerder of via verhuur@sportbedrijfalmelo.nl.

Het Sportbedrijf is niet aansprakelijk voor letsel, 
verlies, schade en/of diefstal van uw eigendom in 
en/of om de gebouwen veroorzaakt door derden.

De gehuurde (sport)accommodatie mag pas worden 
betreden vanaf het moment dat de huurperiode ingaat.

Berg gebruikt materiaal altijd weer op, op de daarvoor 
bestemde plekken.

Het gebruik van glaswerk en porselein is verboden, be-
halve in de horecaruimte(n).

Draag geen sportschoenen die ook op straat worden ge-
dragen of waarvan de zolen afgeven in de zaal. 

Het gebruik van hars- en of andere kleefmiddelen is niet 
toegestaan, mits hier toestemming voor is gegeven.

Nooduitgangen moeten altijd vrijgehouden worden van 
obstakels.

De scheidingswanden dienen te allen tijde na gebruik 
omhoog te staan.

Kleedkamers mogen 15 min. voor aanvang van de huur- 
periode in gebruik worden genomen en dienen 15 min.  
na een wedstrijd / training weer te worden verlaten. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor de uitvoering en 
materiaal van EHBO, inclusief reanimatie, gedurende de 
gebruikstijd.

Sportbedrijf Almelo is bevoegd om personen die zich 
misgedragen of niet aan de regels houden, de toegang 
tot de sportaccommodaties te ontzeggen. 

De scheidingswanden dienen alleen gebruikt te worden 
als scheidingswand tussen de zaaldelen en niet als sport- 
attribuut om ballen e.d. tegenaan te slaan of te schieten. 

De gebruiker is, indien van toepassing op de be-
treffende locatie, bekend en akkoord met camera-
toezicht.

Voor deze accommodatie is een ontruimingsplan 
opgesteld. De gebruiker is hiervan op de hoogte en 
kan dit indien nodig uitvoeren. 

Roken, drugs en alcohol zijn verboden. Het nutti-
gen van alcohol is alleen toegestaan in sportcafés, 
koffiecorners en op tribunes. 

De huurder van de (sport)accommodatie IISPA 
is aansprakelijk voor het gedrag van de door de 
huurder toegelaten personen.

Algemeen
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