Huisregels

Van harte welkom in de Raaijhal te Overloon!
Het is de bedoeling dat al onze gasten optimaal gebruik kunnen maken van de
beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij de volgende huisregels opgesteld.
Normen en waarden
Wij gaan ervan uit dat bezoekers aan de Raaijhal zich “normaal” gedragen en ieders
normen en waarden respecteert. Desondanks gelden er in de Raaijhal te Overloon enkele
huisregels. U bent verplicht zich hieraan te conformeren.
Voorschriften/aanwijzingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van
de beheerder en medewerkers van de Raaijhal.
Aanwijzingen van politie, brandweer, beveiligingsbedrijf en personeel van de
Raaijhal moeten direct worden opgevolgd.
Het betreden van de Raaijhal en bijwonen van activiteiten of evenementen is
geheel voor eigen risico van de bezoeker.
De sporthal mag niet worden belopen met schoenen die buiten zijn gedragen of
die strepen op de vloer achterlaten (zwarte zolen).
Alleen in nood gebruik maken van de nooduitgangen en/of blusmiddelen.
Nooduitgangen moeten altijd vrij gehouden worden van obstakels.
In de 2e hal bij binnenkomst hangt aan de rechterzijde voor de ingang naar de hal
een AED-apparaat. In noodsituaties mag dit apparaat worden gebruikt.
Rijwielen en andere vervoermiddelen mogen de sportaccommodatie niet in, tenzij
het vervoer van mindervaliden betreft.
Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden of hulphonden.
Gebreken en schade aan de accommodatie en/of inventaris moet onmiddellijk
worden gemeld bij de beheerder en/of eigenaar (Gemeente Boxmeer).
Berg eventueel gebruikt materialen altijd weer op de plaats waar u heeft gehaald
ook weer op; zodat de materialenruimte netjes en overzichtelijk blijft.

Aansprakelijkheid
•

•

De organisatie, eigenaar, verhuurder en huurder van de Raaijhal, dan wel personen
die voor de Raaijhal werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor
enig letsel en/of materiele dan wel immateriële schade, die bezoekers van de Raaijhal
mochten ondervinden.
Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing. Het aanbrengen van letsel aan
personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald
bij de veroorzaker.

Overlast
•
•

Zorg dat overlast wordt voorkomen en spreek elkaar aan op ongeoorloofd gedrag.
De organisatie kan personen de toegang weigeren of (laten) verwijderen uit de
Raaijhal als er sprake is van ongewenst gedrag.

Rookbeleid
•

In de Raaijhal geldt een algeheel rookverbod.

Huisregels
Tijden verhuur
•
•
•
•
•

15 minuten voor aanvang van de afgesproken huurtijd wordt de toegang naar de
omkleedruimtes geopend.
5 minuten voor aanvang van de verhuurtijd wordt de verlichting in het verhuurde
deel (of delen) de sporthal aangemaakt.
Indien een andere huurder voor u de hal heeft gehuurd, is het niet toegestaan om
de hal eerder te betreden dan vanaf de afgesproken tijd van verhuur, ook niet
voor warming up langs de kant.
De hal dient op het moment van beëdiging van de afgesproken tijd leeg en
opgeruimd te zijn voor de volgende huurder.
De kleedruimtes mogen tot een half uur na afloop van de huurtijd gebruikt
worden. Daarna dient deze beschikbaar te zijn voor de volgende huurder.

Kleedruimten, douches en toiletten
•
•
•

Toiletten bevinden zich direct bij binnenkomst in het voorportaal, als mede één in
elke kleedruimte. Spoel het toilet na gebruik door.
Laat na gebruik kleedruimten, douches en toiletten schoon achter, zodat degene
die na u komt hiervan ook weer gebruik kan maken.
Zorg dat er geen kranen of douches openstaan of toiletten blijven lopen. Meld dit
anders direct bij de beheerder.

Horeca en eten en drinken
•
•
•
•

Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte etenswaren en dranken te nuttigen
in het sportcafé. Alléén in de kleedruimten is dit toegestaan. Ten tijden van
evenementen kan hiervan worden afgeweken.
Eten in de hal is verboden, een bidon of een petflesje is toegestaan. Zorg dat je
niet knoeit! Ten tijde van evenementen kan hiervan worden afgeweken.
In de Raaijhal geldt een verbod op alcoholische dranken onder 18 jaar
Verkoop van alcoholhoudende drank aan onze gasten kan op grond van
wangedrag en/of dronkenschap worden geweigerd.

Parkeerbeleid
•
•
•
•
•

Aan de voorzijde van de Raaijhal zijn voldoende Parkeermogelijkheden.
Fietsen, bromfietsen of motoren kunnen worden gestald in/bij de daarvoor
bestemde rekken op de parkeerplaats van de Raaijhal.
Het is niet toegestaan fietsen, bromfietsen te parkeren tussen de paaltjes
en onder de entreekap van de Raaijhal.
Parkeren is gratis en geheel voor eigen risico.
Parkeer uw voertuig niet in bermen, voetpaden of privéterrein.

Video en foto's
In het kader van de AVG en privacywet verlenen gebruikers van de Raaijhal om hun
gegevens te gebruiken voor zaken die nodig zijn voor communicatie, promotie en ter
bevordering van het gebruik van de Raaijhal.
Bezoekers verlenen door het betreden van de Raaijhal stilzwijgend toestemming om
video- en/of fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien is de beheerder bevoegd te
beslissen. Tijdens evenementen zijn de op dat moment geldende voorwaarden
van toepassing.
Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te conformeren aan
de hier geldende huisregels.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Stichting Beheer Raaijhal Overloon en Goemans Raaihalbeheer V.O.F.

