
 
 
 
Huisregels van de gemeentelijke sporthallen IJmuiden-Oost, Zeewijk , Het Polderhuis/SCW ruimten  
 
Van harte welkom in onze gemeentelijke sportaccommodaties. Wij proberen het u zoveel mogelijk 
naar de zin te maken.  
Van uw kant verwachten wij dat u rekening houdt met onze huisregels. Tevens is de “Regeling 
tarieven en voorwaarden voor het in gebruik geven van de sporthallen en gymnastieklokalen” van 
toepassing  (bijgevoegd). 
 
Roken is verboden in alle sportaccommodaties. 
 
 
1.Huur 
1.1 Het gebruik van kleedkamers, douches en toiletten e.d. is in de huurprijs opgenomen. 
1.2 Seizoens gebruikers ontvangen een nota in twee termijnen. 
1.3 In enkele gevallen kan het gebruik komen te vervallen bij evenementen e.d. Er wordt dan  
een vervangende tijd of locatie aangeboden of u ontvangt het huurbedrag terug. 
1.4 De accommodatie mag niet worden “onder”/“doorverhuurd” aan derden. 
 
 
2.Gebruik sporthallen/SCW-ruimten 
2.1 De aanwijzingen van de accommodatiebeheerder moeten worden opgevolgd. 
2.2 Bij afwezigheid van de accommodatiebeheerder  kan gebeld worden met tel. nr. 06-34595809. 
2.3 Op de sportvloer zijn straatschoeisel en op straat gebruikte schoenen niet toegestaan. 
2.4 In verband met de veiligheid en de aansprakelijkheid mag turnmateriaal alleen worden gebruikt 
door scholen en gymnastiekverenigingen met bevoegde leiding. 
2.5 Er mag gebruik worden gemaakt van de aanwezige baskets, banken, netten, korven e.d. Ballen, 
shuttles e.d. zijn niet aanwezig. 
2.6 Fietsen en andere voertuigen mogen niet in de accommodatie worden gestald. 
2.7 Er mogen geen sporen van magnesium- en krijtgebruik achterblijven. 
2.8 De toestellen dienen op de aangegeven plaatsen in de berging te worden teruggezet. 
2.9 In de toestelberging mag niet worden gespeeld. 
2.10 Er mag uitsluitend met een speciale “plofbal” gevoetbald worden. 
2.11 Het neerzetten of verwijderen van meubilair in de SCW-ruimten zal in samenwerking met de 
gebruiker en de accommodatiebeheerder plaatsvinden. 
2.12 Bij evenementen en grote toernooien moet de gebruiker voor voldoende begeleiding/toezicht 
zorgen.   
2.13 Het is verboden om zelf meegebrachte consumpties te nuttigen. 
2.14 De nooduitgang (ook in toestelberging) dient altijd bereikbaar te zijn; niet geblokkeerd door 
toestellen e.d. 
2.15 De gebruiker moet ervoor zorgen dat de ruimte einde huurtijd opgeruimd beschikbaar is voor 
de volgende gebruiker. 



 
 
3.Verantwoordelijkheid/Aansprakelijkheid 
3.1 De gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle door zijn/haar schuld of nalatigheid aangebrachte 
schade aan het gebouw en de inventaris. Deze schade wordt op kosten van gebruiker door 
Sportzaken hersteld. 
3.2 De gemeente  is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen (vermissing goederen, 
schade, ongevallen e.d.) voor de gebruiker, diens leden, toeschouwers e.a. en voor onrechtmatige 
daden van derden. 
3.3 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een (calamiteiten-) mobiele 
telefoon. 
3.4 De gebruiker moet kennis hebben genomen van het ontruimingsplan (zie plattegrond in de 
accommodatie). 
3.5 De gebruiker is verplicht te zorgen voor de aanwezigheid van voldoende, gekwalificeerde leiding 
(o.a. EHBO). 
 
4.Horeca  
4.1 Voor het maken van afspraken over horeca en gebruik van de kantine kunt u contact opnemen 
met de betreffende ondernemers. Voor het Polderhuis :de heer R.Otte, tel. 023-5387825/06-
55162488. Voor sporthal IJmuiden-Oost: mw. J.Schol, 0255-513538/06-10423163. Voor sporthal 
Zeewijk: de heer R.Vlaanderen, 0255-793018/06-53961905 
 
 
5.Annuleringskosten 
5.1 Seizoensgebruik: gerekend voorafgaand aan de ingangsdatum van de huurperiode; binnen 14 
dagen 100%, binnen 31 dagen 50%, overig 10%. 
5.2 Incidenteel gebruik: gerekend voorafgaand aan de gereserveerde datum; binnen 14 dagen 100%, 
binnen 31 dagen 50%, overig 10%. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


