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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. Daarom zijn er een aantal huisregels opgesteld. Wij 
vragen je deze te lezen en ook na te leven! 
 Het bezoek aan de Wethouder Balverszaal 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.  

 Wethouder Balverszaal is een onbemande gymzaal. 
 De huurder zorgt ervoor dat toezicht wordt uitgeoefend door minimaal een toezichthouder die in het bezit 

is van vereiste diploma’s of certificaten en die over voldoende kennis van EHBO en BHV beschikt. 
 Laat geen ongenodigde mensen toe in het gebouw. 
 Wij adviseren om altijd je waardevolle voorwerpen en kleding mee te nemen naar de zaal. 
 Het meenemen of dragen van voorwerpen die breekbaar zijn, dan wel schade kunnen veroorzaken is 

verboden. (o.a. glaswerk en sieraden) 
 Gebruik onze materialen verantwoord en zet ze terug op de juiste plaats. 
 Sluit na het sporten het gebouw goed af en doe het licht uit! 
 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 of filmen in de kleedruimtes of toiletten is niet toegestaan.  
 Er mogen geen drink- of etenswaren in de zaal worden genuttigd. 
 Roken is niet toegestaan in de accommodatie.  
 Gebruik van soft- en harddrugs is niet toegestaan in de gehele accommodatie. 
 Het is niet toegestaan met straatschoeisel in de zaal te lopen. 
 Eventuele klachten kun je melden via info@interactie-ermelo.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met het betreden van onze 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. 
 
Namens de directie van Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V. wensen wij jou een prettig verblijf in onze 
accommodatie! 
  
 

Huisregels Wethouder Balverszaal 
 
Van harte welkom! 
 

Storingsnummer: 
   0341-412277 

(tussen 8.00 – 19.00 uur) 

 Noodsituaties: 
        112 
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