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TOEGANGSREGELS VOOR BEZOEKERS
Wij willen graag dat onze gasten optimaal en veilig gebruik kunnen maken van onze faciliteiten.
Daarom hebben wij een aantal (huis)toegangsregels opgesteld en vragen wij onze gasten deze
regels na te leven.
Om de bezoekers van sportyaccommodatie De Haamen in kennis te stellen van deze
toegangsregels zijn deze door middel van specifieke informatieborden voor elk deel van onze
accommodatie opgehangen op een voor iedereen zichtbare plek in de accommodatie en op het
sportcomplex. Ook zijn de toegangsregels te lezen op de website www.dehaamen.nl.
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Toegangsregels Sportlandgoed De Haamen
U bent van harte welkom in en op onze accommodaties
Wij hanteren duidelijke toegangsregels ter bevordering van een prettig klimaat.
Bij binnenkomst

Door betreding van deze locatie gaat u akkoord met de
volgende huisregels.

Cameratoezicht

Het doel van het cameratoezicht is het beschermen c.q. het voorkomen van
diefstal en beschadigingen van eigendommen van Stichting De Haamen
alsmede van haar bezoekers. Tevens wordt de veiligheid van de medewerkers
en de bezoekers hiermee bewaakt.

Aanwijzingen

Volg aanwijzingen van ons personeel direct op, in het
belang van de goede orde en veiligheid.

Calamiteiten

Waarschuw bij calamiteiten ons personeel (tel 046-4360180), of bel
(0)112.

Gebruik noodvoorzieningen

Het is niet toegestaan nooduitgangen, vluchtwegen, brandblusvoorzieningen
te gebruiken indien er geen calamiteit is en of deze te blokkeren.

Informatie

Bij de receptie/kassa, het personeel van Sportlandgoed De Haamen en/of op
internet www.dehaamen.nl.

Gedrag

Wij streven ernaar onze gasten een plezierig en veilig (zowel fysiek als sociaal)
klimaat te bieden door hinder en overlast te voorkomen. We behandelen
elkaar met respect: ongewenste en/of gewenste intimiteiten, en verbaal
en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd. Wij verzoeken al onze
bezoekers mee te werken aan een prettig en veilig klimaat.

Controle van kleding en
tassen

Wanneer u dit gevraagd wordt, dient u uw kleding of tassen te laten
controleren. Bij weigering kan u verzocht worden het terrein te verlaten.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bij constatering van een
strafbaar feit doorgegeven aan de politie.
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Sociale veiligheid

Wij kunnen de hulp inroepen van derden als de veiligheid van onze bezoekers
of personeel in het geding is.

Politie

Met de politie zijn afspraken gemaakt. Zij worden ingeschakeld
wanneer gasten onvoldoende de huisregels opvolgen of een strafbaar feit
plegen.

Huisvredebreuk

Bij het niet opvolgen van onze huisregels en/of ongewenst gedrag kan de
toegang worden ontzegd.

Toegangsverbod

Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit, begaan op ons terrein, kan
u de toegang worden ontzegd tot ons gehele sportcomplex.

Sanitaire voorzieningen

Het gebruik van onze sanitaire voorzieningen, toiletten en douches, is alleen
toegestaan aan gebruikers van onze horeca, sportvoorzieningen en
toeschouwers bij wedstrijden en evenementen in onze accommodatie.

Parkeren

Rijwielen en andere vervoersmiddelen alleen stallen op de daarvoor
bestemde plaatsen, met uitzondering van vervoermiddelen voor
mindervaliden.

Paden

De paden zijn wandelpaden, niet fietsen, brommer en/of scooter rijden.

Park

Houd het Sportlandgoed (park, velden, banen, sporthallen, zwembad en
kleedruimtes) netjes en schoon.

Huisdieren

Huisdieren zijn welkom op het Sportlandgoed mits aangelijnd. Echter geen
huisdieren in onze gehele binnen-accommodatie met uitzondering van
geleidehonden of hulphonden.

Roken en drugs

Niet roken in de binnen accommodaties en op de buitenaccommodatie van
ons sportcomplex. Het gebruik/bezit van soft- en harddrugs is niet
toegestaan.
Om een gezonde en sportieve omgeving te kunnen aanbieden vragen we u
ook als toeschouwer niet te roken op en om onze sportvelden en banen.

Alcohol

Het gebruik van alcohol onder de 18 jaar is verboden. Indien u alcohol
gebruikt kunnen wij u om een legitimatie vragen. Dronkenschap wordt niet
getolereerd. Ook is het gebruik van alcohol niet toegestaan in het zwembad,
de sporthallen, de kleedruimtes en de buitenaccommodaties.

Schade aan eigendommen van De Haamen

Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van de Haamen en/of
faciliteiten, worden aansprakelijk gesteld voor de kosten die hieruit ontstaan.

Schade van bezoekers

De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw
eigendommen en/of lichamelijk letsel op onze accommodatie. Zij kan als
zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
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Eigendommen bezoekers

Let op uw spullen. Maak in het zwembad gebruik van de kluisjes!

Schoeisel

De sporthallen velden en banen alleen betreden met daarvoor geschikt
schoeisel. Het zwembad en de sporthallen niet betreden met schoenen die
buiten zijn gedragen of die strepen op deze vloeren achterlaten.

Glaswerk

Geen glaswerk meenemen in de sporthallen, het zwembad, de kleedruimtes
of op de velden en banen.

Etenswaren & kauwgum

Geen etenswaren & kauwgum meenemen in de sporthallen, het zwembad,
kleedruimtes of op de velden en banen.

Afval

Deponeer afval in de daarvoor bedoelde afvalbakken.

Reclame

Het is niet toegestaan reclameborden, aankondigingen of publicaties aan te
brengen zonder toestemming van het management van De Haamen.

ZWEMBAD
Kinderen

Voor kinderen onder de 10 jaar of kinderen die de zwemkunst niet machtig
zijn, dit laatste is ter beoordeling van de dienstdoende toezichthouder(s), is
begeleiding door iemand van 18 jaar of ouder, in badkleding, verplicht.

Badkleding

In het zwembad is het dragen van badkleding verplicht.

Douchen

Vooraf douchen bij gebruik van het zwembad is verplicht.

Kleedruimten

Zonder geldige reden rondhangen in of nabij de kleed-, was- en
doucheruimten is niet toegestaan.

Rennen en spelen

In de kleedruimtes en op de zwembad perrons niet rennen en spelen.

Openingstijden

Bij grote drukte kan het management van De Haamen de openingstijden
aanpassen of het zwembad (tijdelijk) voor nieuwe bezoekers sluiten.

Medische indicatie

Bezoekers met een medische indicatie welke een risico kan geven bij het
beoefenen van sport (bv. epilepsie), met name zwemmen, worden voor hun
eigen veiligheid verzocht dit vooraf te melden bij het toezichthoudend
personeel en/of instructeur/ trainer.

SPORTHALLEN
Kleedruimten

De kleedruimten van de sporthallen mogen van 20 minuten voor tot 20
minuten na de training of wedstrijd gebruikt worden.
Zonder geldige reden rondhangen in of nabij de kleed-, was- en
doucheruimten is niet toegestaan.
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Spelen

Niet met ballen in de horeca, gangen en de bergingsruimten van de
sporthallen spelen.

Kleefmiddelen

Gebruik van harsproducten is alleen toegestaan met toestemming van het
management van Stichting De Haamen.

Bergingen

Na gebruik materialen netjes opruimen, en niet spelen in de bergingen.

BUITENACCOMMODATIES
Toegang

Er geld een toegangsverbod voor onbevoegden tussen 23.00u en 09.00u. op
het sportlandgoed.
Wanneer velden verhuurd zijn kunnen anderen geen gebruik maken van de
betreffende accommodatie.

Fietsen en gemotoriseerde Buiten de toegangswegen en parkeerplaatsen zijn deze niet toegestaan.
voertuigen
Voetbalvelden

Gebruik alleen kunststof noppen.
Niet betreden bij vorst of sneeuw.

Tennisvelden

Gebruik alleen tennisschoenen.
Niet betreden bij vorst of sneeuw.

Atletiekbaan

Gebruik alleen sportschoenen.

Handbike- en skatebaan

Gebruik alleen sportschoenen.
Het dragen van een valhelm is verplicht.
Rijrichting van de baan is linksom (tegen de klok in).
Binnenbaan = snel
Buitenbaan = langzaam

Honk- en softbalvelden

Gebruik alleen sportschoenen.
Niet betreden bij vorst of sneeuw.

NB.

Door middel van borden met iconen en tekst worden de geldende
toegangsregels op de accommodatie aangegeven.
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