Artikel 1 – Calamiteit
In geval van een calamiteit dient u onmiddellijk de beheerder te alarmeren. Noodnummer is 06-18415136
Artikel 2 – Aanwijzingen
De aanwijzingen van het personeel van Sportief Capelle dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
Artikel 3 – Aansprakelijkheid
Sportief Capelle is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies van zaken van bezoekers van de
accommodatie.
Artikel 4 – Eigendommen
Het is, zonder voorafgaande toestemming van Sportief Capelle, verboden om eigendommen of andere zaken in
beheer van de accommodatie mee te nemen. Beschadiging van eigendommen van Sportief Capelle, dient u
onmiddellijk te melden aan de beheerder. Van moedwillige beschadiging wordt aangifte gedaan bij de politie
Artikel 5 - Handel in goederen
Bij geen uitdrukkelijke toestemming is het verboden goederen te verhandelen in de accommodatie

Artikel 1 – Consumpties
Het is verboden consumpties te nuttigen in de sportaccommodatie en de kleedaccommodaties.
Artikel 2 - Gebruikstijd
Gebruikstijd is inclusief op- en afbreken en inclusief het opruimen van materialen op de juiste plaats.
Artikel 3 – Klachten
Klachten dienen ingevoerd te worden bij Servicebeheer. Indien u geen code heeft, dan kunt u deze aanvragen
d.m.v. een mail naar verhuur@sportiefcapelle.nl
Artikel 4 – Gebruik Materiaal
Materiaal mag alleen gebruikt worden waarvoor het bedoeld is. Alleen daartoe bevoegde personen mogen
turnmateriaal gebruiken. Materiaal mag nooit voor vluchtwegen staan. Eigen materiaal mag alleen na verkregen
toestemming in de berging worden opgeborgen.
Artikel 5 – Roken
Roken en drugsgebruik is in de gehele accommodatie niet toegestaan.
Artikel 6 – Schoenen
Sportschoenen met zwarte zolen en sportschoenen die ook op straat gedragen worden, zijn niet toegestaan op
de sportvloer.
Artikel 7 – EHBO
Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van EHBO.
Artikel 8 - Gevonden voorwerpen
In de accommodatie gevonden voorwerpen dient u bij de beheerder af te geven
Artikel 9 – Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan in de accommodatie, met uitzondering van geleide- of hulphonden.
Artikel 10 - Parkeren / rijwielstalling
Auto’s en fietsen dienen op de daartoe aanwezige plaatsen geparkeerd of gestald te worden.

