VRIJ gebruik sport accommodaties voor UnionCard, SSV en
CampusCard houders:

feb-15

geldt voor accommodatie onderdelen:
beschikbaar zijn

niet beschikbaar zijn

sporthal 1-2
sportzaal 1-2
sportzaal 3-4
kunstgrasveld Multi
klimwanden en boulderwand
sintelbaan
tennisbanen 1-10
basketbal oefenplatvorm
beachveld
Verre veld (natuurgras)
Dojo
Handboogschietbaan
Survivalbaan

Badminton
Badminton
Boksen
Frisbee
Boulderen
Atletiek
Tennis
Basketbal
Handbal
Frisbee
Jiu-Jitsu
Boogschieten
Survival

Basketbal
Basketbal
Dansvormen
Handbal
Klimmen

Frisbee
Boogschieten
Pukulan
Hockey

Futsal
Knotsbal
Schermen
Honk/softbal

Hockey
Hockey
Judo

Voetbal
La Cross
Pukulan

Volleybal
Voetbal
Taekwondo

Handbal
(Zaal)hockey
Turnen (Sp.z 1 Unihockey
Taekwondo
Tafeltennis
La Cross
Korfbal

Knotsbal
Volleybal

Korfbal (hal

Uni hockey

Voetbal

Manegeveld (natuurgras)
Sintelbaanveld (natuurgras)
Honkbalveld (gravel/natuurgras)
Hockey kunstgrasveld
Bastille veld (natuurgras)
zwembaden (binnen en buiten)
Fitness ruimte
unieke persoonspas SSV (+ UnionCard of CampusCard)
Unioncard, CampusCard

toegang na overleg met portier sportcentrum
toegang na overleg met portier sportcentrum

UC/CC verplicht!
* Alle sporters moeten beschikken over een geldige Unioncard, CampusCard (medewerker UT) of unieke persoonspas SSV
Meer informatie
* Op uren die nog niet vergeven zijn aan cursussen, groepslessen of verenigingen is het mogelijk om kostenloos een baan, veld of zaal op het Sportcentrum te gebruiken
* Reserveren voor vrijgebruik sportaccommodaties is niet mogelijk
* Alle sporters moeten hun Card scannen bij de servicedesk van het sportcentrum, ons personeel verleend vervolgens toestemming of geeft aan dat je nog even moet wachten
Als je dit niet doet, krijg je een waarschuwing. Bij een 2e waarschuwing krijg je een boete en kun je pas weer sporten als je boete is betaald
* De hoofdreserveerder is er verantwoordelijk voor dat alle medesporters in het bezit zijn van een geldige SU card -sportbewijs
* Is toestemming verleend van ons personeel om te gaan sporten dan is de sporttijd in ieder geval 1 klokuur.
Komen geen andere sporters zich melden na deze periode dan mag de accommodatie verder gebruikt worden.
* Via de servicedesk van het Sportcentrum is materiaal te leen, te huur.
* Het geven van een clinic of workshop is op vrije uren niet toegestaan.
* Het spelen van interne of externe competitiewedstrijden is niet toegestaan.
* Verdere informatie kan verkregen worden via servicedesk (053-4898001) van 09.00-20.00 uur op maandag t/m zaterdag. Op zondagen van 10.00-15.00 uur.

Volleybal

