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REGLEMENT SPORTACCOMMODATIE “DE BASIS” 
 
 
Hartelijk welkom in Sporthal De Basis. 
Wij streven naar een veilig en verantwoord gebruik van de accommodatie (gebouw, 
beachvolleybalvelden en buitenterrein). Samen zorgen we voor een positieve en sportieve sfeer. 
Door je aanwezigheid wordt je geacht van onze regels op de hoogte te zijn en hieraan mee te 
werken.  
 

Stichting Sporthal Benedenveer (hierna: SSB) is niet aansprakelijk voor schade of letsel dat wordt 

opgelopen tijdens het verblijf behalve als dat komt door nalatigheid van SSB. Ook het gebruik van de 

materialen is voor eigen risico. 

 

De gebruiker is aansprakelijk voor schade die tijdens het gebruik van accommodatie en aanwezige 

inventaris ontstaat. Is er schade ontstaan of constateer je schade?  

Meld het direct bij de beheerder of mail naar ssbsport@xs4all.nl 

 

Let goed op je spullen. SSB is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van jouw eigendommen. 

 

Om een veilige omgeving te waarborgen is de accommodatie voorzien van cameratoezicht.  

Natuurlijk zijn er geen camera’s in de kleedkamers, douches en toiletten. Bij (sport)activiteiten 

kunnen er beeldopnames gemaakt worden voor journalistieke doeleinden. 

Tijdens gebruik van de accommodatie zorgt de gebruiker dat er een volwassene aanwezig is. 
 

Regels  

Schoon en veilig: Samen houden we de accommodatie schoon en veilig : 
- Gooi alle afval (ook kauwgom) in de afvalbakken. 
- Houd nooduitgangen vrij van obstakels. 
- Laat sportvloer, kleedkamers en de rest van de accommodatie schoon en netjes achter. 
- Droog je na het douchen af binnen het douchegedeelte om water in de zaal te voorkomen. 
- Zet je sporttas in de tassenberging om een goede doorloop te behouden. 
- Meld een eventuele onveilige of ongewenste situatie direct bij de beheerder of  per email aan         
ssbsport@xs4all.nl 

 

Toegankelijkheid: De sporthal, kleedkamers en lange gang zijn bestemd voor sporters en hun 
begeleiders. Voor bezoekers en toeschouwers is de tribune en het Sportcafé beschikbaar.  De 
kleedkamers zijn 30 minuten voor aanvang van de sportactiviteit beschikbaar. Na afloop van de 
sportactiviteit zijn de kleedkamers nog 30 minuten beschikbaar om te douchen en te kleden.  

 

Schoenen: Sporthal De Basis heeft één van de beste sportvloeren van Nederland. Daar zijn we zuinig 
op. Betreed de sportvloer daarom alleen met schone sportschoenen, op sokken of met de 
beschikbare beschermhoesjes om de schoenen en niet met:  

- schoenen of sportschoenen waarop je van buiten naar binnen loopt  

- sportschoenen waarvan de zolen afgeven 

- sportschoenen met noppen 

mailto:ssbsport@xs4all.nl
mailto:ssbsport@xs4all.nl


Reglement Sportaccommodatie De Basis 
Versie 29 maart 2018 
 

Sportmaterialen: Voor gebruik van aanwezige sportmaterialen is toestemming van de beheerder 
nodig en de materialen worden alleen geplaatst onder begeleiding van een volwassene. Materialen 
na gebruik ook weer op de goede plaats terugzetten. Turnkasten of turnframe bij volleybaltrainingen 
alleen gebruiken met beschermhoes. Voor meegebrachte sportmaterialen is ook toestemming nodig 
van de beheerder.  

 
Publiek: Bezoekers, supporters en andere belangstellenden komen niet op de sportvloer, maar zijn 
van harte welkom op de tribune. 
 
Huisdieren: Huisdieren kunnen wij in het gebouw niet toelaten. Een uitzondering wordt gemaakt 
voor hulphonden. 
 

Beachvolleybal: We willen het zand graag buiten de sporthal houden en hebben daarom op de 
beachlocatie kleedcabines en een toilet. Zorg dat je het zand kwijt bent voor je de sporthal of het 
sportcafé betreedt. Na ieder gebruik het beachgebouw netjes achterlaten en de beachvelden 
geëgaliseerd en schoon achterlaten.  Het meenemen en nuttigen van alcoholische dranken is niet 
toegestaan. Versterkte muziek is niet toegestaan. 
 
Consumpties: Een consumptie nuttigen op de tribune mag, maar geef bij het bestellen in Sportcafé ’t 
Bankie aan dat het meegenomen wordt naar de tribune. Glaswerk is namelijk alleen toegestaan in 
het Sportcafé en op het buitenterras boven. Consumpties meenemen buiten het Sportcafé naar 
andere ruimtes zoals verkeersruimte, trappen, toiletten, kleedkamers en sporthal is niet toegestaan. 
Er wordt een uitzondering gemaakt voor sportdranken, water, fruit, etc. 
 
Roken: Roken in het gebouw is niet toegestaan. Buiten mag er gerookt worden op de begane grond,  
bij de asbaktegels, waar je direct het peukenafval kwijt kunt of op het buitenterras boven (geen 
toegang na 23:00 uur) Vermijd overlast voor anderen! 
 
Drugs: Handel, bezit en/of gebruik van drugs wordt niet getolereerd. Bij constatering zullen wij de 
toegang ontzeggen en de politie inschakelen. 
 
Aanwijzingen: We verwachten dat aanwijzingen van bevoegde personen direct worden opgevolgd. 
Wanneer onze regels niet worden nageleefd of aanwijzingen worden genegeerd kunnen bevoegde 
personen iemand verbieden de accommodatie (verder) te gebruiken of de toegang ontzeggen. 
 
 

Bedankt voor het lezen en een prettig verblijf gewenst. 
Stichting Sportaccommodatie Benedenveer (SSB) 

 


