Gebruiksregels Sportcentrum Olympos
1. Gebruikers van Sportcentrum Olympos moeten op verzoek van medewerkers van het sportcentrum te
allen tijde kunnen aantonen dat ze gerechtigd zijn op dat moment gebruik te maken van de
betreffende accommodatie. Zie verder het controleprotocol dat verkrijgbaar is bij de sportdesk of
te vinden is op de website www.olympos.nl.
2. Tijdens gebruik van Sportcentrum Olympos dient men de instructies van medewerkers van het
sportcentrum op te volgen. Gebeurt dit naar het oordeel van de medewerker van het sportcentrum
niet of onvoldoende en vindt het gebruik plaats op basis van een lidmaatschap bij het sportcentrum,
dan is de medewerker van het sportcentrum gerechtigd om de kaart van het lidmaatschap in te
nemen voor een nader te bepalen termijn. Met het afgeven van de kaart verliest de sporter het
recht om gebruik te maken van de accommodatie en het programma van het sportcentrum.
3. Deelname aan activiteiten binnen Sportcentrum Olympos geschiedt geheel op eigen risico. Er zijn
door het sportcentrum geen verzekeringen afgesloten die (ongeval) -schade of wettelijke
aansprakelijkheid van gebruikers van het sportcentrum afdekken. Geadviseerd word dan ook zelf
zorg te dragen voor een adequate Wettelijke Aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering.
4. Sportcentrum Olympos is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van eigendommen van
gebruikers van het sportcentrum. Het komt helaas voor dat er spullen worden ontvreemd uit de
kleedkamer en dergelijke. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis en laat ze in ieder geval
niet onbeheerd achter.
5. Sportschoenen voor gebruik in de binnenaccommodatie dienen schoon te zijn en niet als
buitenschoeisel te worden gebruikt. Schoenen die afgeven (met name zwarte zolen) zijn niet
toegestaan. De kunstgrasvelden (tennis en hockey) mogen uitsluitend betreden worden met het
daarvoor bestemde schoeisel (liefst specifieke kunstgrasschoenen). Schoenen met metalen noppen
zijn op de kunstgrasvelden ten strengste verboden.
6. (Brom-)fietsen dienen te worden gestald in de fietsenstalling. (Brom-)fietsen die elders staan
worden verwijderd.
7. Het is niet toegestaan zonder toestemming dranken en/of etenswaren op de sportvelden en in het
sportcentrum te nuttigen, te verstrekken of te verkopen. Het gebruik van consumpties is alleen
toegestaan in het Sportcafé en op het terras, voor in het Sportcafé gekochte consumpties. Het
nuttigen van zelf meegebrachte consumpties is niet toegestaan.
8. Overal binnen Sportcentrum Olympos en buiten op de kunstgras sportvelden geldt een rookverbod.
9. De kleedkamers en wasgelegenheden zijn 15 minuten voor de gehuurde tijd toegankelijk en dienen
uiterlijk 15 minuten na het verstrijken van de gehuurde tijd te zijn verlaten.
10. De gebruikte accommodatie (sporthallen en -velden, kleedkamer(s) enz.) dient na gebruik netjes te
worden achtergelaten. Indien noodzakelijk worden schoonmaakkosten in rekening gebracht bij de
huurder / gebruiker.
11. Geconstateerde beschadigingen en gebreken dient men direct bij de sportdesk te melden. Kosten
van schade aan de accommodatie en/of materialen door onzorgvuldig gebruik zullen in rekening
worden gebracht.
12. Gehuurde materialen en toestellen dienen, tenzij anders afgesproken, door de huurder zelf te
worden geïnstalleerd of geplaatst en na gebruik weer opgeruimd te worden. Het opbouwen en
opruimen dient te geschieden binnen de gehuurde tijden. In de huurovereenkomst wordt
aangegeven welke prijsconsequenties eventueel verbonden zijn aan het gebruik van extra
voorzieningen en/of materialen.
13. Het maken van reclame in, aan of bij de sportaccommodatie, is alleen toegestaan na schriftelijke
toestemming van de directie.
14. De huurder dient zelf zorg te dragen voor EHBO materialen en EHBO-ers.
15. In geval van calamiteiten dient men strikt de aanwijzingen van het dienstdoende personeel op te
volgen.
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