
Algemene huis- en gedragsregels

Om iedereen de ruimte te geven om samen plezierig en veilig te kunnen sporten
en bewegen hanteren we de onderstaande Huis- en gedragsregels. Afhankelijk
van het beoogde gebruik kunnen er aanvullende gebruiksregels zijn.

Met het betreden van de accommodatie gaat men akkoord met de onderstaande huis- en

gedragsregels van Kluunpark. Ongeacht de organisatie of sportaanbieder waarbij men is

aangesloten, of de hoedanigheid waarin men aanwezig is. Als onderdeel van een organisatie,

individueel of als publiek.

Algemene gedragsregels
- Fietsen of andere voertuigen worden geplaatst in de daarvoor aangewezen stalling of

parkeerplaats.

- Betreding van de accommodatie is uitsluitend toegestaan na toestemming van een

toezichthouder. Dit kan zijn een daarvoor aangewezen trainer of toezichthouder, een

organisatielid of een beheerder.

De accommodatie mag niet worden betreden met:

- Kauwgom, zand, vuil, glas of andere scherpe voorwerpen

- Fietsen, steps of skates

Niet toegestaan zijn:

- Roken, alcohol en/of drugs

- Onsportief of kwetsend gedrag

- Muziek (tenzij overeengekomen)

Tijdens het gebruik of aanwezigheid:

- Wordt afval gedeponeerd in de daarvoor aangewezen afvalbakken.

- Worden aanvullende gebruiksregels zorgvuldig nageleefd. Dit met het oog op veiligheid,

sportplezier, behoud en onderhoud van de accommodatie en materialen.

- Worden schade of mankementen direct gemeld bij de beheerder.

- Wordt iedere aanwezige sporter, vrijwilliger, kaderlid of bezoeker gerespecteerd.

Algemene gedragsregels - 20200523 - blad 1 van 2



Naleving
Het toezien op het naleven van deze Huis- en gedragsregels is een verantwoordelijkheid van

de huurders en/of organisatoren van de activiteiten of trainingen die plaatsvinden op de

accommodatie. Dit voor zover het gebruikers betreft die onder hun verantwoordelijkheid

vallen. Wanneer dit niet of niet voldoende wordt gedaan kan de beheerder of

toezichthouder ingrijpen.

Aanvullende regels
- Algemene Baan- en gebruiksregels: hebben betrekking op het gebruik van de rondbaan

en/of het oefenrek. Voor alle gebruikers van de rondbaan en/of het oefenrek.

- Gebruiks- en onderhoudsregels Atletiekonderdelen. Aanvullende regels voor alle gebruikers

atletiekonderdelen.

- Gebruiks- en onderhoudsregels Losse materialen. Aanvullende regels voor organisaties die

gebruik maken van aanwezige losse trainingsmaterialen.

Het staat organisaties vrij om aanvullende afspraken te hanteren voor trainers, leden of

gebruikers die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Deze mogen echter nooit in strijd zijn

met de regels die worden gehanteerd door Kluunpark.

Samenvatting Algemene gedragsregels
- Betreding uitsluitend na toestemming toezichthouder

- Geen/niet: Roken, afval, glas, alcohol, kauwgom, zand en vuil.

- Schade of mankementen worden direct gemeld bij de beheerder

- Sportief gedrag en respect wordt niet alleen gewaardeerd, maar is een voorwaarde

- Met het betreden van deze accommodatie gaat u akkoord met het naleven van de

algemene gedragsregels.

Verantwoordelijkheid
Kluunpark draagt geen verantwoordelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging aan

kleding, meegebrachte spullen of voor letsel ontstaan tijdens aanwezigheid of gebruik van de

accommodatie. Betreding is op eigen risico.
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