
Huisregels voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties en Sleuteladressen.  

Welkom in onze accommodatie. Voor een prettig en sportief verblijf van u en uw medegebruikers 

vinden wij het uit oogpunt van plezier, veiligheid en hygiëne van belang dat u kennis neemt van de 

Huisregels.  Ook informeren wij u over de Sleuteladressen. 

 

Sleuteladressen:  

- De sleutel voor de sporthal Hoge Graaf in Ravenstein is na telefonische afspraak op te halen bij 

De heer Verhoeven of Dorpshuis Vidi Reo, Van Kesselplaats 2, 5371 AX,  Ravenstein. 

Let op: neemt u bijtijds contact op met de heer Verhoeven om datum en tijdstip van 

sleuteloverdracht af te spreken. 

Telefoonnummer: 0486 - 412950 / 06 - 53788013                                                                                                                      

- De sleutel voor sportzaal De Zeuven Wilgen in Lith is na telefonische afspraak op te halen bij  

De Hoeve,  Pastoor van Hapertstraat 1, Lith 

Let op: neemt u bijtijds contact op met De Hoeve in Lith om datum en tijdstip van 

sleuteloverdracht af te spreken.  

Telefoonnummer van De Hoeve: 0412 - 481233 

Alleen bij geen gehoor: telefoonnummer 06 – 23850638 

- De sleutel voor gymzaal Krakenburg in Oss is na telefonische afspraak op te halen bij 

De Rusheuvel, Rusheuvelstraat 5, 5346 JH, Oss. 

Let op: neemt u bijtijds contact op met De Rusheuvel om datum en tijdstip van 

sleuteloverdracht af te spreken.  

Telefoonnummer: 0412 – 644005 

- De sleutel van sportzaal Zuiderlicht in Berghem is na telefonische afspraak op te halen bij  

De heer Van Dijk van De Berchplaets, Sportstraat 3, 5351 BZ, Berghem. 

Let op: neemt u bijtijds contact op met de heer Van Dijk om datum en tijdstip van 

sleuteloverdracht af te spreken.  

Telefoonnummer: 06 - 12366729 

Let op ! Voor reserveringen op zondag moet u uiterlijk zaterdag contact opnemen met het 

sleuteladres. 

- De sleutel voor de gymzaal Den  Heuvel in Megen is na telefonische afspraak op te halen bij  

Buurthuis Acropolis, Broeder Everardusplein 1, 5366 BE Megen 

Let op: neemt u bijtijds contact op met Acropolis om datum en tijdstip van sleuteloverdracht af 

te spreken. 

Telefoonnummer:  0412 – 462565. Bgg 0620303656 

- De sleutel van sporthal de Geer in Geffen is na telefonische afspraak op te halen.  U moet 

hiervoor contact opnemen met de heer Jagers of mevrouw Van Boekel. 

Let op: neemt u bijtijds contact op met bovenstaande personen om datum en tijdstip van 

sleuteloverdracht af te spreken. 

Telefoonnummer: 073 – 532 1257 of 06 – 12 55 55 14 

 

Alle andere gymzalen/sportzalen hebben als sleuteladres Sporthal de Ruivert.  Na telefonische afspraak 

kunt u hier de sleutel ophalen.  Adres:  De Ruivert 3, 5342 CM Oss. 

Let op: Neemt u bijtijds contact op om datum en sleuteloverdracht af te spreken.  

Telefoonnummer: 0412637021 / 0628074471 

   



- De sleutels graag na telefonisch overleg max. 20 minuten voor aanvang ophalen en na afloop van de 

reservering retourneren bij de genoemde sleuteladressen.      

 z.o.z. Huisregels 

 

 Huisregels 

 

1.  Gedraagt u zich in en nabij de accommodatie ordelijk en rustig. Hinderlijk gedrag ten opzichte 

van andere gebruikers – in welke vorm dan ook – dient achterwege te blijven. 

2. Aanwijzingen gegeven door het personeel (indien aanwezig) dienen te worden opgevolgd. 

3. Plaats fietsen en bromfietsen in de daarvoor bestemde fietsenstalling. 

4. Het verblijf in de accommodatie geschiedt op eigen risico van de gebruiker. 

5. Iedere aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken, welke door derden ontstaan, 

valt buiten de aansprakelijkheid van de gemeente. 

6. Roken is in de gehele accommodatie niet toegestaan. 

7. In de sportzaal is het nuttigen van drink- en etenswaren niet toegestaan. In de was- en 

kleedlokalen wel, mits alles netjes wordt opgeruimd. 

8. Huisdieren zijn in de gehele accommodatie niet toegestaan. 

9. Gevonden voorwerpen kunt u melden bij de afdeling Vastgoedbedrijf, dhr. Verschuur, tel: 0412-

629982 of 06-20646163, of afgeven bij het sleuteladres. 

10. De sportzaal mag alleen  betreden worden met schone indoor sportschoenen.   

Schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. 

11. Er dient oordeelkundig te worden omgesprongen met het (sport) materiaal. Zo mag de 

minitrampoline alleen gebruikt worden door bevoegde instructeurs. Verder dient (sport) 

materiaal na afloop netjes te worden opgeruimd. 

12. Beschadigingen en defecten, ontstaan door opzet, onoordeelkundig of nonchalant gebruik, 

worden op kosten van de gebruiker hersteld. 

13. De was- en kleedruimtes moeten een half uur na gebruik van de zaal verlaten zijn. 

14. Het voeren van reclame in of nabij de accommodatie is alleen toegestaan conform de daarvoor 

geldende gemeentelijke verordeningen. 

 

Gebruikers/bezoekers die zich niet aan bovenstaande huisregels houden, kunnen zonder verdere opgaaf 

van reden uit de accommodaties worden verwijderd. 

 

Wij wensen u een prettig verblijf en veel sportplezier in onze sportaccommodatie. 

 

Gemeente Oss, 

Afdeling Vastgoedbedrijf. 

 


