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Huisregels 
 

Voor Sportcentrum De Koploper, Sportcomplex De Rietlanden en de buitensportaccommodaties van 

NV Sportbedrijf Lelystad hanteren wij de onderstaande huisregels (spelregels). 

 

1 Spelregels Sportcentrum De Koploper 

 

Algemeen  

• Heeft u geen lidmaatschap/abonnement en ook geen locatie gehuurd bij NV Sportbedrijf 

Lelystad? Kom dan als eerste langs bij de receptie. 

• Met uw lidmaatschap, abonnement, toegangskaartje of huurcontract mag u tijdens 

openingstijden gebruikmaken van het Sportcentrum.  

• Hulphonden, kinderwagens, rollators en krukken zijn welkom in het Sportcentrum om 

onveilige situaties te voorkomen.  

• Wij hebben geen (sport)voorzieningen voor huisdieren. Thuis vindt uw huisdier het daarom 

prettiger!  

• Zorgt u goed voor uw eigen spullen? Neem alleen dat mee wat nodig is voor uw 

(sport)activiteiten. Laat de rest (bijv. uw mobiel en sieraden) thuis of zorg voor een goede 

opruimplek. Tip: bij de kleedruimten van het zwembad hebben we kluisjes.  

• NV Sportbedrijf Lelystad is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en/of beschadiging 

van goederen en letsel aan personen door welke oorzaak dan ook ontstaan.  

• Jonger dan 18 jaar? Overleg dan vooral met jouw ouder/verzorger over meedoen, 

wegbrengen naar of ophalen van activiteiten. Een ouder/verzorger is altijd 

eindverantwoordelijk.  

 

Sportief & met respect 

Sportiviteit en respect zijn belangrijke waarden in Sportcentrum De Koploper. Wat we daaronder 

verstaan? 

• Deze spelregels spreken wat ons betreft voor zich: 

o Wij zeggen Nee tegen alcohol en/of drugs. 

o Wij zeggen Nee tegen roken.  

o Wij zeggen Nee tegen wapens en geweld. 

o Wij zeggen Nee tegen pesten.  

• Wij vinden het leuk als u de hele tijd aanwezig bent en de spelregels volgt. Mocht dit niet 

lukken, dan is naar huis gaan de beste optie. Dit kan door de instructie van een medewerker 

van het Sportbedrijf of door de politie. Al hopen wij dat laatste natuurlijk niet! 

 

Eten & drinken  

• U mag uw eigen eten en drinken meenemen naar ons Sportcentrum. Dit mag u bijna overal 

nuttigen, behalve op het terras in de ontvangsthal, in het restaurant en op het natte terras 

van het zwembad.   

• Wie 18 jaar of ouder is, mag in het restaurant alcohol drinken. Bij twijfel kunnen wij om een 

legitimatiebewijs vragen.  

 

Foto’s & video’s 

• In het Sportcentrum respecteren wij elkaars privacy. Neem daarom geen foto’s en maak 

geen video’s van andere bezoekers of deelnemers. 

• Wij vinden het leuk om het sportplezier wat u beleeft met anderen te delen. Daarom maken 

wij geregeld foto’s of video’s voor onze sociale media. Vandaag geen beste fotolook? Geen 

punt. Geef dit gerust aan bij onze medewerkers. 

• Doet u mee aan een activiteit die niet door NV Sportbedrijf Lelystad wordt georganiseerd? 

Vraag dan aan de organisator hoe zij omgaan met het maken en delen van foto’s en video’s.  

• Voor onze en uw veiligheid maken wij gebruik van een videoregistratiesysteem. Beelden 

bewaren wij 14 dagen, tenzij wij een vermoeden hebben van verdachte zaken.  

 

Naast spelregels voor het hele Sportcentrum hebben wij voor een paar sportlocaties ook specifieke 

spelregels. Vooral in het kader van veiligheid.  
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Zwembad 

• Kinderen tot 7 jaar, kinderen zonder zwemdiploma en epilepsiepatiënten zijn van harte 

welkom onder begeleiding van een volwassene (maximaal twee kinderen per volwassene).  

• Heeft uw kind (nog) geen zwemdiploma? Dan mag hij/zij alleen in de baden zwemmen die 

niet dieper zijn dan 1.40 meter.  

• Duiken in onze zwembaden is natuurlijk erg leuk! Je bent alleen sneller bij de bodem dan je 

denkt. Daarom mag er niet gedoken worden bij een waterdiepte van minder dan 1.40 meter.  

• Vindt uw kind het leuk om te glijden van onze waterglijbaan? Lees dan nog even samen de 

veiligheidsinstructies door die bij de waterglijbaan hangen. 

• Vanwege de waterspetters op de vloeren en het niet dragen van sportschoenen organiseren 

wij geen hardloopwedstrijden in de zwemzalen. Lopen is daarom de beste optie! 

• In het zwembad ligt veel speelmateriaal. Maak hier vooral gebruik van. Wilt u speelmateriaal 

van huis meenemen? Zorg er dan voor dat het van zacht materiaal en kleiner dan 1 meter is.  

• Samen spelen is leuk! Let alleen op dat u een ander niet in het water duwt.  

• Een schone accommodatie is voor iedereen prettig. Draag daarom in de zwemzalen en 

schone voetengang slippers, blauwe schoenhoesjes of loop op blote voeten. 

 

Sporthal 

Op de vloer in onze sporthal staan veel lijnen op de grond. Om niet in de war te raken van alle lijnen 

sporten we op schone binnensportschoenen, die geen sporen of strepen achterlaten.   

 

Klimhal 

• Onze klimhal is maar liefst 11,5 meter hoog! Graag willen wij dat u veilig omhoog en naar 

beneden gaat.  

• U kunt de klimhal alleen betreden met toestemming van een van onze medewerkers en een 

geldig klimvaardigheidsbewijs. Heeft u dit laatste niet? Maak dan een afspraak om een keer 

voor te klimmen. Een medewerker kijkt dan of u vaardig genoeg bent.  

• Wanneer de medewerker twijfelt aan uw vaardigheden of aan uw veiligheid ten opzichte van 

medeklimmers, dan vragen wij u de klimhal te verlaten.  

 

Veel plezier in Sportcentrum De Koploper! 

 

2 Spelregels Sportcomplex De Rietlanden 

 

Algemeen 

• U mag gebruikmaken van de ruimten in het Sportcomplex op de tijden waarvoor u 

van ons toestemming heeft gekregen. 

• Hulphonden, kinderwagens, rollators en krukken zijn welkom in het Sportcomplex 

om onveilige situaties te voorkomen.  

• Wij hebben geen (sport)voorzieningen voor huisdieren. Thuis vindt uw huisdier 

het daarom prettiger!  

• Zorgt u goed voor uw eigen spullen? Neem alleen dat mee wat nodig is voor uw 

(sport)activiteiten. Laat de rest (bijv. uw mobiel en sieraden) thuis of zorg voor een goede 

opruimplek.  

• NV Sportbedrijf Lelystad is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en/of 

beschadiging van goederen en letsel aan personen door welke oorzaak dan ook  

ontstaan.  

• Jonger dan 18 jaar? Overleg dan vooral met jouw ouder/verzorger over meedoen,  

wegbrengen naar of ophalen van activiteiten. Een ouder/verzorger is altijd  

eindverantwoordelijk.  

 

Sportief & met respect 

Sportiviteit en respect zijn belangrijke waarden in het Sportcomplex. Wat we daaronder verstaan? 

• Deze spelregels spreken wat ons betreft voor zich: 

o Wij zeggen Nee tegen alcohol en/of drugs. 

o Wij zeggen Nee tegen roken.  

o Wij zeggen Nee tegen wapens en geweld. 

o Wij zeggen Nee tegen pesten.  



Huisregels 

NV Sportbedrijf Lelystad 
               

 

5 
 

• Wij vinden het leuk als u de hele tijd aanwezig bent en de spelregels volgt. Mocht 

dit niet lukken, dan is naar huis gaan de beste optie. Dit kan door de instructie  

van een medewerker van het Sportbedrijf of door de politie. Al hopen wij dat  

laatste natuurlijk niet! 

 

Eten & drinken  

• U mag uw eigen eten en drinken meenemen naar ons Sportcomplex. Dit mag u bijna overal 

nuttigen, behalve in het restaurant en in de sportzaal. Een bidon met sportdrank of water 

mag uiteraard wel in de (sport)zaal. 

• Wie 18 jaar of ouder is, mag in het restaurant alcohol drinken. Bij twijfel kunnen wij om een 

legitimatiebewijs vragen.  

 

De sportlocatie 

Op de vloer in onze sporthal staan veel lijnen op de grond. Om niet in de war te raken van alle lijnen 

sporten we op schone binnensportschoenen, die geen sporen of strepen achterlaten.   

 

Foto’s & video’s 

• In het Sportcomplex respecteren wij elkaars privacy. Neem daarom geen foto’s en maak 

geen video’s van andere bezoekers of deelnemers. 

• Wij vinden het leuk om het sportplezier wat u beleeft met anderen te delen. Daarom maken 

wij geregeld foto’s of video’s voor onze sociale media. Vandaag geen beste fotolook? Geen 

punt. Geef dit gerust aan bij onze medewerkers. 

• Doet u mee aan een activiteit die niet door NV Sportbedrijf Lelystad wordt georganiseerd? 

Vraag dan aan de organisator hoe zij omgaan met het maken en delen van foto’s en video’s.  

• Voor onze en uw veiligheid maken wij gebruik van een videoregistratiesysteem. Beelden 

bewaren wij drie dagen, tenzij wij een vermoeden hebben van verdachte zaken.  

 

Veel plezier in Sportcomplex De Rietlanden! 

 

3 Spelregels buitensportaccommodaties NV Sportbedrijf Lelystad 

 

Algemeen 

• U mag gebruikmaken van de ruimten op het Sportcomplex op de plek en de tijden waarvoor u 

van ons toestemming heeft gekregen. 

• Honden indien aangelijnd zijn welkom op het Sportcomplex.  

• Zorgt u goed voor uw eigen spullen? Neem alleen dat mee wat nodig is voor uw 

(sport)activiteiten. Laat de rest (bijv. uw mobiel en sieraden) thuis of zorg voor een goede 

opruimplek.  

• NV Sportbedrijf Lelystad is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en/of beschadiging van 

goederen en letsel aan personen door welke oorzaak dan ook ontstaan.  

 

Sportief & met respect 

Sportiviteit en respect zijn belangrijke waarden op het Sportcomplex. Wat we daaronder verstaan? 

• Deze spelregels spreken wat ons betreft voor zich: 

o Wij zeggen Nee tegen alcohol en/of drugs. 

o Wij zeggen Nee tegen wapens en geweld. 

o Wij zeggen Nee tegen pesten.  

• Wij gaan er vanuit dat u de spelregels volgt. Mocht dit niet lukken, dan is naar huis gaan de 

beste optie. Dit kan door de instructie van een medewerker van het Sportbedrijf, een 

verenigingsfunctionaris of door de politie. Al hopen wij dat laatste natuurlijk niet! 

 

Eten & drinken  

Wie 18 jaar of ouder is, mag in een sportkantine alcohol drinken. Bij twijfel kunnen verenigingen om 

een legitimatiebewijs vragen.  
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De sportlocatie 

De sportondergronden op onze buitensportaccommodaties kunnen heel verschillend zijn en vragen 

daarom om aangepast schoeisel en gebruik. Zorgt u er voor dat u daarvan op de hoogte bent? Zo 

ontstaan er geen onnodige beschadigingen.     

 

Foto’s & video’s 

• Op het Sportcomplex respecteren wij elkaars privacy. Neem daarom geen foto’s en maak 

geen video’s van andere bezoekers of deelnemers. 

• Wij vinden het leuk om het sportplezier wat u beleeft met anderen te delen. Daarom maken 

wij geregeld foto’s of video’s voor onze sociale media. Vandaag geen beste fotolook? Geen 

punt. Geef dit gerust aan. 

• Doet u mee aan een activiteit die niet door NV Sportbedrijf Lelystad wordt georganiseerd? 

Vraag dan aan de organisator hoe zij omgaan met het maken en delen van foto’s en video’s.  

 

Veel plezier op onze buitensportaccommodaties in Lelystad!  

 


