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Gebruiksregels voor huurder 
 
Turnhal KDO-Sport 
 
Inleiding 
De turnhal KDO-Sport maakt deel uit van het multifunctioneel centrum aan de Fazantenlaan in 
Hellevoetsluis. De kantine en andere sportfaciliteiten maken hiervan geen deel uit. Voor vragen over 
gebruik van de turnhal kunt u terecht bij de halbeheerder. Onderstaande regels en bepalingen zijn 
opgesteld om met veel plezier veilig te kunnen turnen en duurzaam gebruik te maken van de 
beschikbare middelen. 
 
Ingebruikgeving 

1. Het gebruik van de turnhal of een deel daarvan is slechts toegestaan na vooraf 
verkregen schriftelijke toestemming door de beheerder van deze turnhal. 
2. Voor gebruik van (een deel van) het complex is een huurprijs verschuldigd volgens het 
uurtarief dat het bestuur van KDO-Sport daarvoor heeft vastgesteld. Dit uurtarief kan door een 
bestuursbesluit van KDO-Sport Hellevoetsluis worden gewijzigd, hiervan dient de huurder voor 
gebruik van de turnhal te zijn ingelicht. 
3. Annulering van een vastgestelde reservering moet minstens 5 werkdagen vóór de vastgestelde 
gebruiksdatum worden gemeld bij de beheerder. 
Bij tijdige annulering wordt geen huurprijs berekend. 
Bij annulering tussen 5 en 2 dagen vóór de gebruiksdatum wordt 50% van de huurprijs 
in rekening gebracht. Bij annulering binnen een termijn van 2 dagen vóór de gebruiksdatum wordt de 
volledige huurprijs in rekening gebracht. 
4. De gehuurde ruimte mag alleen worden gebruikt op de tijden die in de 
reserveringsbevestiging zijn aangegeven en alleen door de daarop aangegeven gebruikers. 
5. Evenementen met publiek (zoals wedstrijden of demonstraties) mogen alleen onder regie en 
schriftelijke toestemming van het KDO-Sport bestuur worden georganiseerd. Het is derhalve niet 
toegestaan zitgelegenheden te plaatsen of bij te plaatsen 
6. Er mag maximaal met 20 personen per baan worden geturnd. 
 
Algemene gebruiksregels 

7. Alle aanwijzingen van de beheerder moeten onmiddellijk worden opgevolgd. 
8. De beheerder is bevoegd personen, die zich op welke manier dan ook schuldig maken aan het niet 
nakomen van de bepalingen van dit reglement of aan het verstoren van de goede orde, te (laten) 
verwijderen uit de turnhal. 
9. De leiding/toezichthouder betreedt als eerste de zaal en verlaat de zaal, kleed- en 
doucheruimten als laatste. 
10. De kleed- en doucheruimten mogen pas tien minuten vóór de begintijd die voor de 
reservering geldt, worden betreden. De turnhal mag niet eerder worden betreden dan de begintijd die 
voor de reservering geldt 
11. De kleed- en doucheruimten zijn alleen toegankelijk voor de gebruikers van de turnhal. Men mag 
zich hierin niet langer ophouden dan strikt noodzakelijk is. Een kwartier na de laatste les, training of 
wedstrijd moeten deze vertrekken zijn ontruimd. 
12. Elke gebruiker is verplicht erop toe te zien dat de turnhal ordelijk wordt gebruikt en is aansprakelijk 
voor het gedrag van zijn leerlingen, leden of andere gebruikers. 
13. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor handhaving van de orde en voor schade die wordt 
aangericht. 
14. Op looppaden en op vluchtwegen, mogen geen extra staan- of zitplaatsen worden gecreëerd. 
15. In de turnhal mag niet worden gerookt. 
16. Het is niet toegestaan honden of andere dieren in de turnhal mee te nemen. 
17. Verontreiniging van de turnhal en het bijbehorende terrein is verboden. De 
kosten van schoonmaken als gevolg van verontreiniging komen voor rekening van de 
gebruiker die de verontreiniging heeft veroorzaakt. 
18. In de turnhal mag uitsluitend in turnkleding worden gesport.  
19. In de turnhal en de daarvoor aangewezen schoonloop zones mag 
uitsluitend sportschoeisel worden gebruikt als daarin niet buiten is of wordt gelopen en als de zolen 
niet afgeven op de vloer. 
20. Toestellen en installaties worden alleen onder toezicht van de beheerder door de gebruiker 
opgezet en afgebroken en worden na gebruik weer op de daarvoor bestemde plaats in de 
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toestellenberging opgeborgen. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan een vrije doorgang van 
de vluchtwegen. 
21. Het gebruik van de geluidsinstallatie is alleen toegestaan na toestemming van de beheerder, en 
uitsluitend door de leiding/toezichthouder. 
 
Beheer van de turnhal 

22. Het beheer van de turnhal is in handen van de het bestuur van KDO-Sport. Zij heeft een 
controlerende taak en zullen eenieder aanspreken als de regels niet worden nageleefd. 
23. Route naar en gebruik van kleedkamers 
De weg naar de kleedkamers betreedt u direct bij binnenkomst. Het is volstrekt niet toegestaan om 
met vuile schoenen of voeten de turnzaal te betreden. De schoenen worden uitgedaan in de gang 
vanwaar ze meegenomen kunnen worden naar de kleedruimte. De kleedkamers vindt u aan de 
rechterzijde waar de turnsters/turners zich kunnen omkleden om vanhieruit de turnzaal te betreden. 
Na afloop worden de kleedkamers ordentelijk achtergelaten en door de leiding gecontroleerd op het 
niet achterlaten van spullen. 
24. Ouders en andere toeschouwers 
De turnhal is na toestemming van de leiding beperkt toegankelijk voor ouders en andere 
toeschouwers. Zij kunnen vanaf de grijze strook of vanuit de gang de verrichtingen in de turnhal 
aanschouwen, zonder de turnles te verstoren. Aanwijzingen van de leiding dienen opgevolgd te 
worden. In de turnhal mag niet worden gerookt. Het is niet toegestaan honden of andere dieren in de 
turnhal mee te nemen. Bij gedeeld gebruik dienen aanwijzingen van de beheerder worden opgevolgd. 
25. Nuttigen van drank en etenswaren 
Eten en drinken in de turnzaal is absoluut niet toegestaan. Turners / turnsters kunnen iets 
eten/ drinken in de kleedkamer of op de grijze strook. Gemorste eten/drinkwaren direct opruimen. 
Lege verpakkingen weggooien 
26. Zorg voor magnesium 
De gebruiker draagt zelf zorg voor de aanwezigheid van magnesium! 
27. Gebruik toestellen en achterlaten turnhal 
Na afloop van elke training ruimt gebruiker, binnen de gebruiksperiode, zijn gebruikte materialen op en 
worden de toestellen en matten ordentelijk geplaatst/neergelegd. De plaatsen waar magnesium is 
gebruikt worden door de gebruiker met de stofzuiger grondig gereinigd. Materialen en toestellen die 
geen vaste opstelling hebben moeten in de berging worden teruggeplaatst. 
28. Gebruik valkuil 
Er dient zeer goed opgelet te worden dat er geen stukken van de blokken uit de blokkenkuil worden 
getrokken. Na gebruik de ontstane springgaten weer opvullen met blokken. 
Laat maximaal 1 turner/turnster tegelijkertijd in de kuil. Laat niet toe dat een groep turners of turnsters 
tegelijkertijd in de kuil springen of spelen. Absoluut geen dempingmatten toepassen in de kuil, deze 
worden kapot gesprongen. De kuil is een springkuil en mag dus niet worden gebruikt voor oefeningen 
zoals lopen door de kuil 
29. Gebruik van een springplank 
Bij het gebruik van een springplank op de vrije oefeningvloer, tumblingbaan en op de 
mattenvloer bij de toestellen moet de bijbehorende plank eronder worden gelegd. 
30. Gebruik van de minitrampolines 
Er mag niet met minitrampolines op de vrije oefeningvloer of tumblingbaan gesprongen 
worden en deze mogen hier ook absoluut niet tijdelijk op worden geplaatst 
31. Gebruik van aanloopbanen 
Aanloopbanen zijn uiteraard alleen bedoeld voor de aanloop bij sprong. Op de aanloopbaan 
mogen geen zware toestellen, zoals minitrampoline en dubbel-minitrampoline 
worden geplaatst. De aanloopbanen mogen ook niet worden dubbel gevouwen. Bij een te 
lange lengte alleen oprollen. 
32. Gebruik brug 
Voordat de brug smaller of breder wordt gedraaid moet de brug eerst ontspannen worden 
door middel van de snelspanners te ontlasten. Einde training ook de snelspanners ontspannen 
achterlaten. 
33. Gebruik grote trampoline 
Op de grote trampoline wordt slechts door één persoon tegelijk gesprongen. 
34. Gebruik vanggordels 
Deze mogen alleen gebruikt worden door deskundige personen. 
35. Gebruik airtumblingbaan: vanwege lekkagemogelijkheid dient hier omzichtig mee te worden 
omgegaan. Het dragen van sieraden of schoenen is niet toegestaan. Het is absoluut niet toegestaan 
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om over de airturmblingbaan te lopen wanneer deze niet is opgeblazen, dit heeft direct lekkage tot 
gevolg. 
36. Gebruik berging 
Na gebruik dienen de spullen op de juiste / zelfde plaats te worden teruggeplaatst in de 
daarvoor bestemde berging. Deze berging dient ordentelijk te worden achtergelaten. 
37. Gebruik muziekinstallatie 
De muziekinstallatie mag alleen worden bediend door de leiding. Na afloop van de training zorg 
dragen dat de muziekinstallatie is uitgeschakeld. 
 
Bepalingen met betrekking tot schade en aansprakelijkheid 

38. In voorkomende gevallen zijn de gebruikers verplicht het ontstaan van beschadigingen 
onmiddellijk te melden bij de beheerder. Vlekken op de vrije oefenvloer dienen direct te worden 
gemeld bij de beheerder zodat deze binnen de kortst mogelijke tijd kunnen worden behandeld. 
39. Bij eventuele schade aan gebouw of toestellen worden voor rekening van de hiervoor 
verantwoordelijke gebruiker de nodige reparaties uitgevoerd. Als een beschadiging wordt 
geconstateerd waarvan geen kennis is gegeven, is de gebruiker die het laatst van de zaal 
gebruik heeft gemaakt, aansprakelijk voor de schade, tenzij de kosten op een andere 
gebruiker kan worden verhaald. Indien er sprake is van meerdere gelijktijdige huurders en niet is uit te 
maken welke huurder de schade heeft veroorzaakt, kan iedere huurder hoofdelijk aansprakelijk 
worden gesteld voor vergoeding van de totale schade. Huurder onderwerpt zich bij voorbaat aan de 
bepaling van de hoogte van het bedrag van de schade door de verhuurder welk bedrag huurder op 
eerste aanvraag zal voldoen. 
40. Het KDO-Sport bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat aan 
persoon of goed van de gebruiker of derden, behalve als deze schade uitsluitend optreedt als gevolg 
van de staat van wat in gebruik gegeven is, voor zover het KDO-Sport bestuur hiervoor grove schuld 
treft of ernstig nalatig is gebleven. 
41. Door de turnhal in gebruik te nemen, vrijwaart de gebruiker de het KDO-Sport bestuur uitdrukkelijk 
voor alle aanspraken van derden, waarvoor het KDO-Sport bestuur geen aansprakelijkheid zou 
(behoren te) dragen. 
42. Ook is het KDO-Sport bestuur niet aansprakelijk voor schade die voor de gebruiker voortvloeit uit 
gebeurtenissen, die intreden zonder dat het KDO-Sport bestuur grove schuld treft of ernstig nalatig is 
gebleven en die afbreuk doet aan het rustig genot van de turnhal door de gebruiker. 
43. Het KDO-Sport bestuur draagt geen verantwoordelijkheid voor het beschadigen, verwisselen of 
zoekraken van materialen, die door de gebruikers in de turnhal zijn opgeborgen, noch voor het 
beschadigen of zoekraken van eigendommen van gebruikers en bezoekers. 
 
Slotbepalingen 
Elke vereniging of instelling die van de turnhal of een deel daarvan gebruik maakt, 
wijst één of meer personen aan die verantwoordelijk zijn voor de behoorlijke naleving van de 
bepalingen in dit reglement. De namen van deze personen moeten bekend worden gemaakt 
aan de beheerder. Bij gebruik door scholen is de begeleidende leerkracht verantwoordelijk. 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het KDO-Sport bestuur.  
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SAMENVATTING 
GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN KDO-SPORT TURNHAL 

 
 

 

1. Veiligheid altijd in acht nemen, (nood)uitgangen vrijhouden 
 

2. Geen vuile voeten of vuil schoeisel in de turnzaal 
 

3. Turnen in turnkleding 
 

4. Niet eten of drinken in de turnzaal 
 

5. Niet spelen of rennen in de valkuilen 
 

6. Nooit dempingmatten in de kuil gebruiken 
 

7. Nooit met meerdere personen op de trampolines of in kuil 
 

8. Niet plukken aan de schuimrubber blokken in de valkuil 
 

9. Plaatsen waar magnesium is gebruikt: stofzuigen 
 

10. Na gebruik toestellen en matten opruimen, vluchtwegen vrijhouden 
 

11. Kleedkamer schoon achterlaten, afval in de afvalbak 
  


