
 

 

Huisregels sportzaal brede school Malden 

 

Met het betreden van de sportzaal brede school geeft u aan zich te houden aan de onderstaande geldende 

huisregels. Overtreding kan leiden tot ontzegging van toegang tot de sportzaal. Bij het plegen van een 

strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.  
 

 
Algemeen 

 Er geldt een algemeen rookverbod in het gehele gebouw.  

 Gebruikers moeten aanwijzingen van de beheerder en/of diens personeel altijd opvolgen. 
 Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd.  

 Gebreken en schade aan de accommodatie en/of inventaris moeten onmiddellijk worden gemeld.  
 Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden. 

 Alleen in nood mag er gebruik worden gemaakt van de nooduitgangen en/of blusmiddelen.  

 De nooduitgangen moeten te allen tijde vrij gehouden worden van obstakels. 
 Het drinken of meebrengen van alcoholische dranken is niet toegestaan.  

 
Sportzaal 

 Het is niet toegestaan de zaal met straatschoenen of sportschoenen, die ook op straat gedragen 
worden of waarvan de zolen afgeven, te betreden.  

 Het drinken van water in de sportzaal en kleedruimten is toegestaan. Eten en drinken van elke 

andere drank dan water is verboden in de sportzaal en kleedruimten en mag alleen in de 
publieksruimte worden genuttigd.      

 Bij terreinwisseling moet de gebruiker tijdig de activiteit stoppen om voor het einde van de huurtijd 
het materiaal te kunnen opbergen. De volgende gebruiker mag de sportzaal pas betreden op het 

tijdstip dat de huurtijd aanvangt. 

 Alle materiaal en/of toestellen moeten met respect behandeld worden en moeten na het beëindigen 
van de activiteit op de plek worden teruggezet.  

 De gebruiker van materialen en toestellen moet deze op correcte wijze opstellen en gebruiken. 
 Alleen de strikt noodzakelijke personen mogen de sportbeoefenaars vergezellen naar de 

kleedkamers. Zij mogen enkel de sportvloer betreden met gepast sportschoeisel. 
 Na gebruik dienen de kleedkamers netjes te worden achtergelaten. Alle persoonlijke bezittingen 

worden op eigen verantwoordelijkheid in de kleedkamer achtergelaten.  

 De bergruimten voor materiaal, de hal en de publieksruimte mogen niet als speelruimte worden 
gebruikt.  

 De kleedkamers zijn 15 minuten voor de gehuurde tijd toegankelijk en dienen uiterlijk 15 minuten na 
het verstrijken van de gehuurde tijd te zijn verlaten. 

 Het is niet toegestaan eigen materialen in de bergingen (anders dan de gehuurde kastruimte) op te 

slaan.   
 De laatste gebruiker van de dag sluit alle deuren, schakelt waar nodig alle lichtpunten uit en het 

alarm in en sluit vervolgens de sportzaal deugdelijk af.  
 

 
 

 

 
 

 
 


