Huis en gedragsregels

Huis- en gedragsregels gemeentelijke binnensportaccommodaties
seizoen 2022-2023

De ‘algemene voorwaarden gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties seizoen 2022-2023’, de ‘tarieven gemeentelijke
binnensportaccommodaties 2022-2023’, de ‘huis- en gedragsregels gemeentelijke binnensportaccommodaties 2022-2023’, de
‘‘procedure afhandeling aanvraag gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties 2022-2023’ en het ‘overzicht gemeentelijke binnensportaccommodaties seizoen 2022-2023’ maken integraal deel uit van de ‘reserveringsbevestiging gebruik binnen/
buitensportaccommodatie’. Alle documenten staan vermeld op de site: https://www.maastrichtsport.nl/accommodaties-envoorzieningen/binnensport en zijn opvraagbaar bij Maastricht Sport.
Als gebruiker dient u:
a. De sportaccommodatie zelf te openen en sluiten;
b. Toezicht te houden op correct gebruik van de accommodatie door alle personen die tijdens de gebruiksperiode aanwezig
zijn;
c. Bij Maastricht Sport direct telefonisch te melden indien er sprake is van ongeoorloofde aanwezigheid van derden;
d. Sportmateriaal zelf gebruiksklaar te maken en na gebruik op te bergen op de daarvoor bestemde plaats;
e. Als een hal-/zaaldeel is gehuurd, de scheidingswand bij gebruik omlaag en na gebruik volledig omhoog te doen;
f. Medewerkers van Maastricht Sport en door Maastricht Sport aangewezen bedrijven of personen nadat zij zich hebben
gelegitimeerd, altijd toegang te geven tot de sportaccommodatie en aanwijzingen van deze personen op te volgen;
g. Zelf te zorgen dat in het geval van een noodsituatie de accommodatie wordt ontruimd, hulp te verlenen (waaronder
EHBO) en maatregelen te treffen om erger te voorkomen (waaronder waarschuwen nooddiensten).
Als gebruiker kunt u:
a. De binnensportaccommodatie alleen betreden/gebruiken na schriftelijke toestemming van Maastricht Sport en alleen
betreden tijdens de gebruiksperiode (het inrichten en opbouwen valt binnen de gebruiksperiode);
b. De kleedaccommodatie gebruiken, 30 minuten voor het gebruik tot 30 minuten na het gebruik;
c. Het elektriciteitsnet gebruiken voor eenvoudige geluidsdragers. Het gebruik van andere apparatuur, zoals koffiezet
apparaten, lichtinstallaties enz. is niet toegestaan;
d. Alleen het door u gehuurde deel van een zaal gebruiken;
e. De accommodatie alleen voor binnensportdoeleinden gebruiken;
f. Materialen gebruiken die in de niet- afgesloten berging staan;
g. Per gebruiksmoment max. 10 liter afval achterlaten in de daarvoor bestemde afvalbakken;
Gebruiker wordt geadviseerd om:
a. Zelf te zorgen voor EHBO-materiaal en een telefoon (deze zijn niet in de accommodatie aanwezig);
b. Waardevolle spullen mee te nemen naar de sportruimte en deze onder permanent toezicht te houden.
Behoudens schriftelijke toestemming van Maastricht Sport is het in de accommodatie niet toegestaan om:
a. Voorwerpen (waaronder kleding) te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan de accommodatie;
b. Vloeren hoger te belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is. Hiertoe behoort eveneens puntbelasting of schuifbelasting
veroorzaakt door het gebruik van bijvoorbeeld meubilair of sporttoestellen op de sportvloeren;
c. Handelingen te verrichten die milieuverontreiniging veroorzaken
d. Brandgevaarlijke, ontplofbare of stank verspreidende zaken te gebruiken en/of in bezit te hebben;
e. Materialen achter te laten;
f. Te roken;
g. Soft- en/of harddrugs te gebruiken of in het bezit te hebben;
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Etenswaren en/of drank te gebruiken;
De sportruimte te betreden met ander schoeisel dan schoon ‘binnensportschoeisel’ die geen sporen (kunnen) achterlaten;
Om sportvloeren en doucheruimten te betreden met schoenen die buiten zijn gedragen;
Muziek ten gehore te brengen die tot overlast voor derden in of buiten het gebouw kan leiden
Zich zonder geldige reden op te houden in of nabij de kleed- of doucheruimten;
Nooduitgangen te blokkeren of de accommodatie te gebruiken als de nooduitgangen zijn geblokkeerd;
Nooduitgangen en/of blusmiddelen te gebruiken anders dan in geval van nood;
Fietsen of andere vervoersmiddelen in de sportaccommodatie te stallen. Maastricht Sport zal deze uit de sportaccommodatie verwijderen en de daarmee gepaard gaande kosten verhalen. Een uitzondering hierbij geldt voor (elektrische)rolstoelen
(Huis)dieren mee naar binnen te nemen, tenzij het geleidehonden of hulphonden betreft;
(Licht-)reclame, (naams-)aanduidingen, borden, aankondigingen en publicaties aan te brengen; audiovisuele apparatuur,
lichtinstallaties, warmwater- en verwarmingsinstallaties, automaten en andere energie verbruikende apparatuur te
gebruiken;
Commerciële televisie- of radiorapportages op te nemen of uit te zenden of commerciële foto- en video-opnamen te
maken.

Aansprakelijkstelling:
1. Het verblijf in deze accommodaties is op eigen risico.
2. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de sportaccommodatie en aanwezige sportinventaris, tenzij
gebruiker kan bewijzen zijzelf, de personen die zij toegang heeft gegeven tot de accommodatie dan wel personen waarvoor zij aansprakelijk is, geen schuld treft dan wel niet aan haar nalatigheid te wijten is.
3. Maastricht Sport is niet aansprakelijk voor (gevolgen van) (sport)ongevallen; beschadiging, verwisseling, verlies, diefstal.
Gebruiker vrijwaart Maastricht Sport van aanspraken van derden ter zake.
4. Op ongeoorloofd gebruik van de accommodatie (of deel daarvan) staat een boete van tweemaal het geldende uurtarief.
5. Indien gebruiker de gebruiksvoorwaarden niet naleeft zal deze hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

