Om de bezoekers te kunnen laten genieten en te zorgen dat er veilig geschaatst kan
worden op de Ireen Wüst IJsbaan zijn er een aantal huisregels opgesteld. De Ireen
Wüst IJsbaan vraagt alle bezoekers onderstaande huisregels in acht te nemen.
•(Schaats)plezier voor iedereen.
• Kinderen, jonger dan 8 jaar, mogen uitsluitend
onder begeleiding van volwassenen het ijs betreden.
• Het dragen van handschoenen, muts of helm
wordt aanbevolen.
• De schaatsrijrichting is altijd linksom
(tegen de klok in).
• De binnenbaan van de 400 meter baan
vrijhouden voor de snelle rijders.
• De buitenbaan van de 400 meter baan is bestemd
voor de uitrijders en langzame rijders
• Het is niet toegestaan, overlopertje, tikkertje
en/of andere spelvormen te doen.
• Het gebruik van ijshockeysticks en pucks is
niet toegestaan m.u.v. de daartoe aangegeven uren.
• Het is niet toegestaan met schoeisel het ijs te
betreden.
• Het is niet toegestaan op de
bochtenbescherming van de baan te gaan zitten.
• Tijdens de dweilpauzes moeten alle schaatsers
het ijs en de dug-outs hebben verlaten.
• Het geven/volgen van schaatslessen, op de
voor het publieke opengestelde uren, is alleen
toegestaan door/bij de Schaatsschool Tilburg.
Commerciële en publicitaire activiteiten op
en voor de Ireen Wüst IJsbaan zijn niet toegestaan.
• Indien een overtreding wordt geconstateerd
wordt de toegang tot de ijsbaan per direct
ontzegd zonder restitutie van enige entree
gelden.
• Toegang tot de accommodatie is alleen mogelijk
met een geldig toegangsbewijs,
het toegangsbewijs is strikt persoonlijk.
• Bij het openen van het toegangspoortje,
na aanbieden van een geldig toegangsbewijs,
is het 1 persoon toegestaan, er doorheen te lopen.
• Deponeer afval in de daarvoor bestemde
afvalbakken en laat de kleedaccommodatie
na gebruik netjes achter.

• Glaswerk, thermoskannen, picknickboxen,
etenswaren, dranken, drugs, wapens, scherpe
voorwerpen, geluid-/foto-/camera apparatuur
en (huis-) dieren zijn niet toegestaan.
• Het nuttigen van alcohol in de accommodatie
is alleen toegestaan in de daartoe bestemde
horecagelegenheden.
• Indien verdenking bestaat dat een bezoeker
zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal,
vernieling, verbaal en/of lichamelijk geweld
wordt hiervan altijd aangifte gedaan
bij de politie en wordt de bezoeker de toegang
tot de accommodatie ontzegd. Er wordt ook een scan
van alle vingers gemaakt zodat de bezoeker in geen
enkele sportaccommodatie van de gemeente Tilburg
meer binnen kan.
• Elke bezoeker die een los ticket koopt, dient een
vingerscan af te laten nemen die vergeleken wordt
met de database van mensen die niet welkom zijn.
• Voor de veiligheid van de bezoekers wordt
er gebruik gemaakt van een camera (video)
registratiesysteem.
• Aanwijzingen van de medewerkers en/of
instructeurs van de Schaatsschool dienen
altijd te worden opgevolgd. Overtreding
van de huisregels of ander ongeoorloofd
gedrag kan leiden tot ontzegging van de toegang,
uitsluiting van deelname aan activiteiten
of inname van de verstrekte toegangspas/
abonnement voor bepaalde- of onbepaalde
tijd. De Ireen Wüst IJsbaan is niet gehouden
tot restitutie van entree- / abonnements-of
andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig
jegens de bezoeker.
• Het betreden van de accommodaties en het
gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico.
De gemeente Tilburg is niet aansprakelijk voor
enig letsel of verlies of schade aan eigendommen.
• Roken is niet toegestaan in de accommodatie,
ook geen "elektrische sigaret".

