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1. Het is verboden glaswerk, thermoskannen, picknickboxen, etenswaren, dranken, drugs,  wapens, scherpe 
voorwerpen, geluidsapparatuur, (huis-)dieren mee naar binnen te nemen.

2.  Het gebruik van de accommodatie en voorzieningen is geheel voor eigen risico. De accommodatie is niet 
aansprakelijk voor schade aan, diefstal of verlies van uw  eigendommen.

3.  Indien verdenking bestaat dat een bezoeker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal,  vernieling, verbaal 
en/of lichamelijk geweld zal hiervan aangifte worden gedaan bij de  politie. Er wordt ook een scan van alle 
vingers gemaakt zodat de bezoeker in geen enkele sportaccommodatie van de gemeente Tilburg meer 
binnen kan.

4.  Bezoekers dienen zich te allen tijde in en rondom de accommodatie te onthouden van luid, beledigend, 
discriminerend, intimiderend taalgebruik of ander ongepast dan wel onbehoorlijk gedrag jegens andere 
sporters, bezoekers en personeel.

5.  Roken is in het gehele gebouw verboden. Roken is alleen buiten toegestaan bij de sigarettenbakken 
 buiten de rookvrije zone.

6.  Wanneer je plaatsneemt in de horeca ben je verplicht een consumptie af te nemen.
7.  In de sportzaal (en op de tribunes) is het niet toegestaan etenswaren en dranken te nuttigen. 
8. Het is verboden (sport)voorwerpen of gehuurde schaatsen uit de sportzaal of ijsbaan mee te nemen 
9.  Gelieve voor en na de les te wachten in de daarvoor bestemde wachtruimten. 
10.  Het is verboden in de ruimtes buiten de sportzaal te rennen. 
11.  Het is niet toegestaan de ruimtes van het Sport Medisch Centrum, Klimcentrum en Fitness te betreden 

wanneer je hier niet hoeft te zijn. 
12.  Zonder begeleiding van een trainer of docent is het niet toegestaan de sportzaal te betreden.
13.  Je wordt geadviseerd gebruik te maken van een kledingkluisje.
14.  Laat kluisjes leeg achter. Deze worden aan het einde van de dag automatisch geopend.
15.  Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
16.  Het is niet toegestaan je zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie te begeven.
17.  Het dragen van straatschoeisel is in de sportzaal niet toegestaan.
18.  Bezoekers dienen de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
19.  De organisatie behoudt zich het recht voor om anders te besluiten dan in dit reglement is vermeld. 

Wanneer een bezoeker zich niet aan de regels houdt, wordt hij/zij hierop gewezen. 

Wordt een waarschuwing genegeerd, dan kan de toegang tot de accommodatie ontzegd worden.

Het gebruik van de accommodatie en voorzieningen is geheel voor eigen risico.

De accommodatie is niet aansprakelijk voor schade aan, diefstal of verlies van uw eigendommen.
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