
Richtlijnen sporthallen
Volg de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF, je eigen sportbond/branchevereniging 

én onderstaande richtlijnen voor gebruik van de accommodatie.

Vragen? Mail naar info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel 010-8080880

Toegang tot en gebruik van de accommodatie
• In sporthallen mogen MAXIMAAL 50 PERSONEN, ongeacht leeftijd, aanwezig zijn. Dit 

aantal is INCLUSIEF begeleiders, trainers etc. Je bent hier als sport- 
aanbieder zelf verantwoordelijk voor. 

• Als de aard van de sport het noodzakelijk maakt, mag je binnen 1,5 meter afstand van 
elkaar komen. Groepslessen zijn dus weer mogelijk. Volg voor de invuling van je sport-
aanbod de richtlijnen van je sportbond of branche-organisatie. Buiten het sporten om 
houdt iedereen wel 1,5 meter afstand en draag je een mondkapje. 

• De kleedruimtes, toiletten en douches zijn weer open. De tribunes zijn gesloten, aange-
zien er nog geen toeschouwers zijn toegestaan bij het sporten. 

• Indien aanwezig is de horeca weer geopend. Volg de regels op die zijn aangegeven op de 
accommodatie

• Op de accommodatie is door het Sportbedrijf een routing aangegeven, volg deze en de 
aanwijzingen van het personeel altijd op.

• Probeer kruisingen van bezoekersstromen zoveel als mogelijk te voorkomen, door wis-
seltijden van minstens 10 minuten tussen groepen in te plannen. Je bent hier als sport-
aanbieder zelf verantwoordelijk voor. De wisseltijd organiseer je binnen je gehuurde 
tijdsvak.

• In sporthallen zorgt Sportbedrijf Rotterdam voor desinfectiemiddel voor  
handen.

• Informeer je sporters over de toegangsregels en gebruiksinstructies die voor de accom-
modatie gelden (inclusief vereiste gezondheidscheck vooraf, afstand houden en het 
opvolgen van hygiënische maatregelen).

Schoonmaak
• De sportaanbieder is zelf verantwoordelijke voor de desinfectie van het gebruikte sport-

materiaal aan het eind van de activiteit, zowel het eigen materiaal als het materiaal van 
het Sportbedrijf. Schoonmaken doe je binnen je gehuurde tijdsvak, niet ervoor of erna.

• Het Sportbedrijf is verantwoordelijk voor de eindschoonmaak van de locatie.

Reservering
• De sporthal mag alleen gebruikt worden als je hiervoor een huurovereenkomst met ons 

hebt.


