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Algemeen 
 

1. Deze huis- en gedragsregels zijn vastgesteld door het bestuur van Stichting Beheer 

sporthallen Montfoort – Linschoten (hierna te noemen SBML) in de bestuursvergadering van 17 

december 2019. 
 

2. Deze huis- en gedragsregels zijn onlosmakelijk verbonden met de gesloten 

huurovereenkomst en/of reserveringsbevestiging tussen de vereniging, de gemeente Montfoort 

inzake de onderwijsinstellingen, een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon; ofwel de 

huurder en SBML. 
 

3. Indien er wijzigingen op dit document worden aangebracht, zal op www.sbml.nl de nieuwe 

van toepassing zijnde versie van dit document worden gepubliceerd. 
  

Huis- en Gedragsregels 
Door de huurder en bezoekers dienen de volgende voorwaarden en bepalingen voor het 

gebruik in acht te worden genomen: 

 

1. Het is verboden in onze accommodaties te roken 

 

2.  Het is verboden in de sporthallen in de sporthal en kleedruimtes etenswaren en drank te 

nuttigen, behoudens water. Het is niet toegestaan glaswerk in de sporthallen mee te nemen 

 

3. In de ruimten die bestemd zijn voor sportbeoefening (niet zijn denksporten of culturele 

activiteiten) is het betreden van de sportvloer slechts toegestaan op gymnastiekschoenen of 

sportschoenen zonder aflatende zolen ( tijdens sportactiviteiten).  

 

4. De huurder dient er op toe te zien, dat de contractueel vastgestelde begin- en eindtijden in      

acht worden genomen (inclusief het inrichten en opruimen van de gehuurde ruimte en in de 

sprothallen inclusief opbouwen en opruimen van de (te) gebruiken (sport)materialen en/of 

toestellen. Bij overschrijding van de overeengekomen huurtijd, wordt deze tijd in rekening 

gebracht 

 

5. In de sporthallen mogen sporters maximaal 15 minuten voor en 30 minuten na de 

gereserveerde tijd in de kleedkamers omkleden. 

 

6. De gebruikte ruimten dienen in opgeruimde en nette toestand te worden achtergelaten.      

Papier en afval dienen te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.  

 

7. Elke gebruiker en bezoeker van de sporthal dient zich stipt te houden aan de door de 

beheerder aangegeven aanwijzingen. 

 

8. Het is ten strengste verboden nooduitgangen te blokkeren. Nooduitgangen mogen niet 

gebruikt worden als in- of uitgang tenzij zich calamiteiten voordoen. 

 

9. Bij het betreden van onze locaties waar er cameratoezicht is geeft u automatisch 

toestemming dat u wordt gefilmd.  
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10. Dieren worden in onze accommodaties niet toegelaten  

 

11. (Non)verbaal of lichamelijk geweld, discriminatie en ongewenste intimiteiten worden in 

onze accommodaties niet getolereerd. 

 

12. De huurder kan aansprakelijk worden gesteld bij schade als gevolg van onjuist gebruik van 

de aanwezige inventaris, inclusief sport- en spelmateriaal.   

 

13. SBML is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade van/aan uw eigendommen, 

noch voor het ontstaan van lichamelijk letsel in of om het gebouw. SBML kan als zodanig niet 

aansprakelijk worden gesteld.  

 

14. Bij overtredingen van de Algemene Huurvoorwaarden SBML en Huis- en gedragsregels 

SBML schakelt SBML zonodig de politie in. Bij strafbare feiten doet SBML direct aangifte. 
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