
 
 
 

Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V. – Huisregels Sportcentrum Triade – versie 1.0 April 2022  

  

Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V.  

Amanietlaan 9 - 3852 ZX Ermelo 

(0341) 41 22 77 - info@interactie-ermelo.nl 

 

Wij zien graag dat al onze bezoekers het naar hun zin hebben in onze accommodaties en dat door iedereen 
gebruik gemaakt kan worden van onze faciliteiten. Wij beschikken in ons sportcentrum over meerdere 
sportzalen. Hiervoor hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen je deze te lezen en ook na te 
leven! 
 Het bezoek aan Sportcentrum Triade geschiedt op eigen risico. Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V. is niet 

verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van jouw eigendommen en ook niet voor lichamelijk 
letsel in en om het gebouw. Zij kan niet als zodanig aansprakelijk worden gesteld.  

 Aanwijzingen van het (toezichthoudend) personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Verbaal 
en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen kan dit leiden 
tot een ontzegging tot de accommodatie. 

 Wij adviseren je om waardevolle spullen en kleding altijd in de daarvoor bestemde kluisjes op te bergen.  
 Tijdens het verblijf in Sportcentrum Triade dient de volwassene voortdurend toezicht te houden op de 

onder zijn/haar leiding binnengekomen bezoeker(s).  
 Bij brand waarschuw onmiddellijk personeel en/of sla brandmelder in, volg de instructies van BHV’er op. 
 In sommige zalen van Sportcentrum Triade wordt meer dan 85 DB(a) aan geluid geproduceerd. Interactie 

Sportbedrijf Ermelo B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor 
wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf in deze zalen geschiedt derhalve geheel op eigen 
risico. Geef je oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken. 

 Het meenemen of dragen van voorwerpen die breekbaar zijn, dan wel schade kunnen veroorzaken is 
verboden. (o.a. glaswerk en sieraden) 

 Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of nabij de kleedruimtes op te houden.  
 Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden in onze accommodatie niet getolereerd. Bij 

ongewenste intimiteiten wordt aangifte gedaan bij de politie. Dit kan leiden tot een ontzegging. 
 Fotograferen en/of filmen in de kleedruimtes of toiletten is niet toegestaan. In de sportzalen is 

fotograferen en/of filmen alleen toegestaan mits vooraf toestemming is gegeven door het 
toezichthoudend personeel.  

 Bezoekers die lijden aan hartaandoeningen, epilepsie of medicijnen gebruiken die gevaar op zouden 
kunnen leveren tijdens het sporten, dienen dit vooraf te melden bij de receptie.  

 Er mogen geen drink- en/of etenswaren in de sportzalen worden genuttigd. 
 Roken is niet toegestaan in de gehele accommodatie, ook niet op het buitenterrein.  
 Gebruik van soft- en harddrugs is niet toegestaan in de gehele accommodatie. 
 Het is niet toegestaan met straatschoeisel in de sportzalen en het natte voetendeel van de kleedkamer 

te lopen. 
 Bij het betreden van Sportcentrum Triade committeer je je aan de algemene voorwaarden van Interactie 

Sportbedrijf Ermelo B.V. 
 
Met het betreden van onze accommodatie geef je aan, je te houden aan de hier geldende huisregels. Bij 
het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld. 
 
Namens de directie van Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V. wensen wij jou een prettig verblijf in onze 
accommodatie! 
  

Huisregels Sportcentrum Triade 
 
Van harte welkom! 
 


