Huisregels bij eigen gebruik Sporthal
Fijn dat u er bent! Graag maken we u attent op een paar zaken waarmee wij uw plezier zoveel
mogelijk kunnen waarborgen.
Voor gebruik van de sporthal dient u zich te melden bij de receptie (ook als er al leden aan het
sporten zijn). Tegen inlevering van uw sportpas en na ondertekening van de huisregels krijgt u een
sleutel van de ruimte mee. Mocht de receptie gesloten zijn, dan kunt u zich melden bij de
fitnessbalie.
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De optie tot particulier gebruik van de sporthal geldt uitsluitend voor leden van de Trits die in
het bezit zijn van een geldige sportpas.
De ruimte is alleen toegankelijk binnen openingstijden van de fitness en buiten de reguliere
óf incidentele verhuur aan verenigingen en overige huurders. Deze groepen hebben altijd de
prioriteit.
Het is niet toegestaan niet-leden te laten mee sporten, terwijl u op uw naam de ruimte
gebruikt.
Het is niet mogelijk vooraf te reserveren. Het is uiteraard wel mogelijk om op de dag zelf te
inventariseren of de ruimte beschikbaar is.
De sporthal wordt achtergelaten in opgeruimde staat en zoals deze werd aangetroffen
Wanneer er aansluitend op uw gebruikmaking verhuur plaatsvindt, dient u uiterlijk 15
minuten voor aanvang van de volgende activiteit de zaal te hebben verlaten en in goede
staat te hebben achter gelaten.
Gedurende het sporten dient u zo met de materialen om te gaan waar ze voor bedoeld zijn.
Zalen betreden met schone binnensportschoenen en gebruik van handdoek is verplicht.
Materialen uit de berging in de sporthal mogen niet gebruikt worden.
Na gebruik verzoeken wij u vriendelijk de wisser door de zaal heen halen met een wisdoek en
na gebruik gelijk in de prullenbak deponeren en de verlichting te laten dimmen door een
receptiemedewerker.
Mocht u enige gebreken ontdekken of als materialen beschadigd geraakt zijn tijdens het
gebruik van de zaal, dit gaarne direct na afloop melden bij de receptiemedewerker.
Na afloop en verlaten van de ruimtes dient u deze weer op slot te draaien en u zich weer te
melden bij de receptie (of fitness als de receptie gesloten is), waar u tegen inlevering van de
sleutel uw sportpas weer terugkrijgt.
Het sporten in een ruimte zonder begeleiding is op geheel eigen risico!

Veel sportplezier!

