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HUISREGELS ZWEMBAD EN SPORTHAL AMERENA  

 

Geachte bezoeker, 

Van harte welkom! Om uw verblijf zo plezierig en veilig mogelijk te laten verlopen, wijzen wij u op het volgende. 

 

 

AMERENA HUISREGELS ALGEMEEN 

1. Dit zwembad en deze sporthal worden beheerd door SRO Amersfoort B.V. 1 (“SRO”).  
 

2. U betreedt het zwembad en de sporthal op eigen risico. 
 

3. Deze huisregels en de instructies van SRO en/of voor haar werkzame personen dienen altijd te worden opgevolgd. Verbaal 
en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. 

 

4. U dient zich in het zwembad en in de sporthal zo te gedragen, dat u geen gevaar voor uzelf en/of andere bezoekers oplevert. 
 

5. Intimiteiten (ongewenst en/of gewenst) zijn in dit zwembad en deze sporthal niet toegestaan. 
 

6. Het is niet toegestaan andere bezoekers en/of het personeel overlast te bezorgen. Elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld 
tegenover andere bezoekers en/of het personeel is verboden. 

 

7. Roken, gebruik van soft- en harddrugs en/of overmatig alcoholgebruik is in het gehele gebouw verboden. 
 

8. Fietsen en gemotoriseerde voertuigen (brommers, scooters, e-bikes) dienen in de daarvoor bestemde rijwielstalling geplaatst 
te worden en niet voor de entree van de accommodatie. 
 

9. Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het plegen van een 
strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld. 

 

 

  

                                                           
1 Hier dient de betreffende SRO vennootschap (SRO Amersfoort B.V. / SRO Leusden B.V. / SRO Bunschoten B.V. / SRO Kennemerland B.V. / SRO Zeist 

B.V.) te worden vermeld. 
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ZWEMBAD AMERENA SPECIFIEKE HUISREGELS 

 
10. Naast deze huisregels dienen de Gedragsregels zwembad opgesteld door de Projectgroep Agressie in Zwembaden ten 

behoeve van alle Nederlandse zwembaden, gewijzigd en vastgesteld te Utrecht op 27 oktober 2004 voor de Politie Regio 
Utrecht altijd te worden opgevolgd. Een exemplaar van de Gedragsregels zwembad is verkrijgbaar bij de receptie.  

 

11. Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels en/of instructies van SRO en/of voor haar werkzame personen en/of de 
Gedragsregels zwembad worden door (het personeel van) SRO verzocht zich te verwijderen en zijn verplicht zich te 
verwijderen. Ernstige en/of herhaalde overtreding leidt tot het ontzeggen van de toegang tot het zwembad voor een korte of 
langere periode. 

 

12. Bezoekers kunnen enkel gebruik van het zwembad maken als zij in goede gezondheid verkeren en fysiek in staat zijn te 
zwemmen. Bezoekers met een fysieke aandoening, zoals epilepsie, dienen zich vooraf te melden bij een van de 
toezichthouders van SRO en te zwemmen met een begeleider. Medische gegevens worden vertrouwelijk behandeld door 
SRO. 

 

13. Kinderen en/of bezoekers die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma en/of voldoende zwemvaardig zijn, hebben alleen 
toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder die beschikt over een zwemdiploma en voldoende 
zwemvaardigheid. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma dienen altijd zwemvleugels te dragen. Een 
EasySwim-lespakje, zwemvest of kurkjes zijn geen vervanging voor de zwemvleugels. 

 

14. Kinderen die gebruik maken van drijf- of hulpmiddelen mogen zich tijdens het vrij zwemmen alleen onder begeleiding begeven 
in het diepe bad. Kinderen met zwemvleugels mogen niet alleen van de glijbaan af. 

 
15. Zwemmen is uitsluitend toegestaan in zwemkleding. Omkleden dient in de daarvoor bestemde kleedruimten te geschieden. 

Vaders moeten met hun zoon of dochter in de herenkleedkamer. Moeders moeten met hun zoon of dochter in de 
dameskleedkamer. 

 
16. Overdracht van leskinderen voor de (zwem)lessen vindt plaats op het perron bij de douche aan de zwembadkant. De 

ouder(s)/verzorger(s) begeleiden hun kind naar de zweminstructeur die hen bij de douche aan de zwembadkant opwacht. Aan 
het eind van de les draagt de zweminstructeur de kinderen op deze plek ook weer over aan de ouder(s)/verzorger(s). 

 

17. Douchen voor het betreden van het zwemwater is verplicht. Bij gebruik van de sauna dient u zicht te houden aan de 
hygiëneregels voor het gebruik van de sauna, welke daar te lezen zijn. 

 

18. Het is niet toegestaan om met schoenen de zwemzaal en/of de natte voetengang bij de kleedruimten te betreden. 
Overschoentjes zijn te koop bij de receptie. 

 

19. In de zwemzaal is het niet toegestaan om hard te lopen of breekbare of gevaarlijke voorwerpen mee te nemen. Er mogen 
geen drink- of etenswaren in of nabij het water worden genuttigd. 

 

20. Het is bezoekers niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleed- en/of douchefaciliteiten op te houden.  
 

21. Duiken vanaf de kant is toegestaan bij een waterdiepte van 1,40 meter of dieper. Met borden en/of pictogrammen wordt 
aangegeven waar niet mag worden gedoken. 

 

22. U dient zich te houden aan de gebruiksregels van de glijbaan, zoals afgebeeld op de borden bij de glijbaan. 
 

23. Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van cameraregistratie. 
 

24. Het maken van foto’s en/of video-opnamen in het zwembad is verboden. SRO kan voor bepaalde aangelegenheden een 
(collectieve) ontheffing op dit verbod verlenen. 

 
25. U dient waardevolle voorwerpen en kleding in de daarvoor bestemde kluisjes op te bergen. Gebruik hiervan is op eigen risico. 

SRO is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door diefstal en/of verlies van eigendommen tenzij de schade is ontstaan door 
opzet of bewuste roekeloosheid van personeel van SRO. 
 

26. Aansprakelijkheid van SRO voor schade en/of letsel van welke aard dan ook, waaronder begrepen lichamelijk letsel, is 
beperkt tot maximaal Euro 5.000,00 voor zaakschade en Euro 25.000,00 voor letselschade, tenzij sprake is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van het personeel van SRO. 
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SPORTHAL AMERENA SPECIFIEK HUISREGELS 

 
Bij het contract heeft u van ons de algemene gebruiksvoorwaarden ontvangen. Hieronder volgt een opsomming van de 
belangrijkste praktische informatie ten aanzien van het gebruik van de door u gehuurde sportaccommodatie. 

 
 

1. Deze sporthal wordt beheerd door SRO Amersfoort B.V. 2 (“SRO”). 
 
 
2. De huurder heeft recht op het gebruik van de gehuurde zaal / het gehuurde zaaldeel inclusief kleedruimtes en de EHBO-

ruimte. 
   
3. De huurder heeft  recht op het gebruik van het in de accommodatie aanwezig sportmateriaal. Voor klein sportmateriaal zoals 

ballen, lintjes, rackets, shuttles etc. dient u zelf te zorgen 
 
4. Fietsen en gemotoriseerde voertuigen (brommers, scooters, e-bikses) dienen in de daarvoor bestemde rijwielstalling geplaatst 

te worden en niet voor de entree van de accommodatie. 
 
5. Toestellen en ander materiaal dienen door de gebruiker op de daarvoor bestemde plaatsen te worden teruggezet. Hierbij 

dienen de nooduitgangen vrij te blijven. 
 
6. U kunt 10 minuten voor aanvang van de huurtijd gebruik maken van de kleedruimten. Na afloop van de huurtijd dient u binnen 

20 minuten de kleedruimten en douches te verlaten.  
 
7. Voorkom beschadigingen aan de sportvloer door op de juiste wijze het sportmateriaal te verplaatsen. 
 
8. Het is de huurder niet toegestaan in de accommodatie consumptieartikelen te koop aan te bieden, tenzij met de 

verhuurder/pachter andere afspraken zijn gemaakt. 
 
9. Het is de huurder niet toegestaan in enig ter beschikking gestelde lokaliteit en/of vertrek maaltijden gereed te maken en/of te 

nuttigen. 
 
10. Het is de huurder niet toegestaan dieren in het gehuurde toe te laten. 
 
11. Op- en aanmerkingen met betrekking tot de accommodatie kunt u vermelden in het aanwezige logboek. 
 
12. Het is niet toegestaan met sportschoenen, die ook op straat gedragen worden of waarvan de zolen afgeven, de zaal te 

betreden. 
 
13. De huurder dient zorg te dragen voor een goede zaalwacht. Men moet zich houden aan de ingehuurde tijd, inclusief 

op/afbouw en het opruimen van de materialen. 
 
14. De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. 
 
15. Glaswerk is op de tribune, in de zaal en in de kleedruimten niet toegestaan. Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken 

deponeren. 
 

16. Roken, gebruik van soft- en harddrugs en/of overmatig alcoholgebruik zijn ten strengste verboden in het gebouw. 
 
17. Toeschouwers worden geacht op de tribune plaats te nemen. 
 
18. Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van videoregistratie / cameraregistratie. 
 
19. Het gebruik van hars- en of andere kleefmiddelen is niet toegestaan.  

 
20. Intimiteiten (ongewenst en/of gewenst) zijn in dit gebouw niet toegestaan. 
 
21. De huurder is gehouden te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. 
 
22. De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de 

gebouwen. 
 
23. Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het plegen van een 

strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld. 

                                                           
2 Hier dient de betreffende SRO vennootschap (SRO Amersfoort B.V. / SRO Leusden B.V. / SRO Bunschoten B.V. / SRO Kennemerland B.V. / SRO Zeist 

B.V.) te worden vermeld. 


