
Huisregels Waspik Beach
We beschikken over een prachtige accommodatie en dat willen we graag zo houden, daarom aan iedereen het 
verzoek zuinig om te gaan met het beach center.

Gebruik van de beachvolleybalvelden is toegestaan tussen 8 en 22 uur.

Graag de Waspik Beach materialen zodanig gebruiken dat hieraan geen onnodige schade of slijtage ontstaat.

Bij het gebruik is de houder/houdster van de sleutel tevens de verantwoordelijke persoon die toezicht houdt 
op het verantwoord en oordeelkundig gebruik van de accommodatie.

Het is verboden de velden te betreden met alcohol en etenswaren, eten & drinken is buiten de beach velden 
toegestaan.

Glaswerk, blikwerk  en andere scherpe materialen zijn verboden op en rond de velden.

Roken is verboden op en rond de beachvolleybalvelden.

Houd het terrein rondom het veld vrij van afval en gebruik de vuilnisbakken rond het veld.

Het is niet toegestaan de beach velden en het omliggende grasveld met huisdieren te betreden.

De gebruikte materialen dienen na a�oop weer opgeborgen te worden door de gebruikers op de daarvoor 
bestemde plaats in de materiaalberging.

Velden afsluiten en aanharken
Bij het verlaten van het veld dient deze glad achter te worden gelaten: met de beschikbare harken kan je het 
omgewoelde zand weer vlak maken.

De laatste aanwezige checkt of de velden, kleedkamers, het materialenhok netjes zijn achtergelaten en samen 
met het hek zijn afgesloten.

Waspik Beach volgt de Covid-19 maatregelen en richtlijnen, wij verwachten dat iedereen die Waspik Beach 
bezoekt deze maatregelen en richtlijnen zal opvolgen.

Gebruik kleedkamers
Houd de kleedkamers netjes.
Er kan gebruik gemaakt worden van de toiletten. Na gebruik toilet schoon achter laten!
De douches kunnen momenteel niet gebruikt worden in navolging van de Corona wetgeving.
Na het douchen de kleedkamer met de trekker schoonmaken. 
Het afval in de daarvoor bestemde afvalbak doen.

Introducés
Introducees mogen maximaal één keer gratis meetrainen of één 
keer gebruik maken van de velden op de accommodatie Een 
ieder die graag een keer willen meetrainen, kan contact opne-
men met Waspik Beach. 
De beach commissie bepaalt in overleg met de trainer(s) met 
indien van toepassing welke groep het beste 
kan worden meegetraind. 

Overige punten
Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico, voor 
schade en/of letsel is Waspik Beach niet 
aansprakelijk. Spreek elkaar aan wanneer je ziet dat iemand zich 
niet aan de afspraken houdt.


