
Richtlijnen gymzalen
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 gymzalen mogen MAXIMAAL 20 PERSONEN, ongeacht leeftijd, aanwezig 

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

• Vanaf 18+ wordt er individueel of met maximaal 2 personen en een trainer op 1,5 
meter afstand gesport in één ruimte. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, 
tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.  

• Op de accommodatie is door het Sportbedrijf een routing aangegeven,  
zorg ervoor dat sporters en begeleiders deze volgen. 

• Je bent verplicht om bij aanvang van de sportactiviteit alle aanwezige ramen in 
de gymzaal te openen en na afloop te sluiten. Hiermee zorg je voor voldoende 
ventilatie.

• Laat sporters en ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen buiten wachten. 
De gymzalen zijn namelijk voor publiek gesloten.

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

• Je bent als sportaanbieder zelf verantwoordelijk voor desinfectiematerialen 
voor sporters en begeleiders. 

• Het gebruik van kleedruimten en douches in de gymzalen is niet mogelijk; 
sporters kleden zich thuis om en gaan thuis naar het toilet.

• Het wisselen van buitenschoeisel naar binnensportschoenen vindt plaats in de 
sportruimte op de daarvoor aangegeven plekken.

• Verlaat direct na het sporten de accommodatie.
• Informeer je sporters over de toegangsregels en gebruiksinstructies die voor de             

accommodatie gelden (inclusief vereiste gezondheidscheck vooraf, afstand 
houden en het opvolgen van hygiënische maatregelen).

Schoonmaak
• Je bent als sportaanbieder zelf verantwoordelijk voor de desinfectie van het 

gebruikte sportmateriaal, zowel eigen materiaal als materiaal van het Sport- 
bedrijf. 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.


