
HUISREGLEMENTEN 
Algemene huisreglement 
 
1. Het betreden en gebruiken van het Skipiste Nieuwegein terrein/gebouw is geheel voor 

eigen risico. Het terrein/gebouw staat u ter beschikking bij normaal gebruik. U dient te 
allen tijde de aanwijzingen van Skipiste Nieuwegein personeel en de bebording op het 
terrein/in het gebouw op te volgen. Skipiste Nieuwegein is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor welke schade dan ook bij het betreden van het terrein/het 
gebruiken van het gebouw. Indien de aanwijzingen van het personeel of via de 
bebording wordt genegeerd, behoudt Skipiste Nieuwegein zicht het recht voor, 
personen de toegang tot het terrein/gebouw te ontzeggen zonder dat deze personen 
aanspraak kunnen maken op reductie van gelden in welke vorm dan ook. 

2. Bezoekers met relevante medische aandoeningen wordt afgeraden deel te nemen aan 
de activiteiten. Skipiste Nieuwegein is niet aansprakelijk voor het ontstaan en/of de 
verergering van klachten en/of aandoeningen. 

3. Binnen het gehele gebouw van Skipiste Nieuwegein geldt een rookverbod. Tevens 
geldt er op het van Skipiste Nieuwegein een rookverbod uitgezonderd het aangewezen 
terras aan de zuidzijde van het gebouw. Roken wordt slechts toegestaan op de daartoe 
aangewezen plaatsen. 

4. Skipiste Nieuwegein behoudt zich het recht voor bezoekers de toegang tot de Skipiste 
Nieuwegein faciliteiten te weigeren indien zij onder invloed van alcohol of drugs zijn. 

5. Misbruik c.q. vandalisme van de veiligheidsvoorzieningen (zoals bijv. blusmiddelen, 
rookmelders of brandmeldsystemen) is niet toegestaan. Skipiste Nieuwegein behoud 
zich het recht de politie te waarschuwen en/of de misbruikers de toegang tot het 
terrein/gebouw te ontzeggen zonder dat deze personen aanspraak kunnen maken op 
reductie van gelden in welke vorm dan ook. Kosten die samenhangen met het 
voornoemde misbruik c.q. vandalisme zullen bij de misbruikers in rekening worden 
gebracht. 

6. Binnen het terrein/gebouw van Skipiste Nieuwegein is het verboden, van elders 
meegebrachte etenswaren te nuttigen. Uitzondering daarop is deelnemers/kinderen 
van het wedstrijdteam tijdens een pauze van de training/wedstrijd. 

7. Het bij zich dragen van wapens, of andere bedreigende voorwerpen, is op het 
terrein/binnen het gebouw ten strengste verboden. Skipiste Nieuwegein behoud zich 
het recht deze wapens of bedreigende voorwerpen in beslag te nemen, de politie te 
waarschuwen en de bezitter de toegang tot het terrein/gebouw te ontzeggen zonder 
dat deze personen aanspraak kunnen maken op reductie van gelden in welke vorm 
dan ook. 

8. Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere 
bezoekers, Skipiste Nieuwegein personeel, eigendommen van Skipiste Nieuwegein of 
bezoekers wordt niet getolereerd. Skipiste Nieuwegein behoud zich het recht de politie 
te waarschuwen en/of plegers van geweld of anderszins ongewenst gedrag de toegang 
tot het terrein/gebouw te ontzeggen zonder dat deze personen aanspraak kunnen 
maken op reductie van gelden in welke vorm dan ook. 

9. Skipiste Nieuwegein behoudt zich het recht voor om (delen van) het terrein/gebouw af 
te sluiten voor klanten zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op reductie van 
gelden in welke vorm dan ook. 



10. Huisdieren zijn (op delen) van het terrein/in het gebouw toegestaan. Huisdieren 
mogen geen overlast bezorgen aan personen die zich op het terrein/in het gebouw 
bevinden. Skipiste Nieuwegein behoud zich het recht voor om bij overlast in welke 
vorm dan ook, bezitters van huisdieren tezamen met hun huisdieren de toegang tot 
het terrein/gebouw te ontzeggen zonder dat deze personen aanspraak kunnen maken 
op reductie van gelden in welke vorm dan ook. 

11. Opnames (televisie, fotografie en radio) 
a. Het is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Skipiste 

Nieuwegein opnames (televisie, fotografie of radio) te maken op het terrein 
of binnen het gebouw van Skipiste Nieuwegein. 

b. Voor klanten geldt dat er op het terrein of binnen het gebouw van Skipiste 
Nieuwegein te allen tijde opnames (televisie, fotografie of radio) gemaakt 
kunnen worden. Indien u niet in beeld wenst te komen, mijdt u dan de locatie 
waar zich op dat moment opnameploegen bevinden. 

12. Cameratoezicht 
a. Wij willen u erop attent maken dat er op het terrein en binnen het gebouw 

van Skipiste Nieuwegein cameratoezicht aanwezig is ter bescherming van uw 
en onze veiligheid en eigendommen. 
 

Huisreglement Skifaciliteiten/ski gerelateerde ruimten/gebieden. 
 
Deze huisregels gelden, naast de algemene huisregels, specifiek voor de ruimten/gebieden 
waar skifaciliteiten/ski gerelateerde diensten worden aangeboden. Iedereen die zich binnen 
deze ruimte begeeft, onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen 
van dit artikel. 

1. Het is niet toegestaan de piste te betreden zonder geldig toegangsbewijs/geboekte 
cursus/les. 

2. U betaalt vooraf aan de cursus/les/baantoegang. 
3. Het gebruik maken van de pistes en de liften is geheel voor eigen risico. Skipiste 

Nieuwegein is niet aansprakelijk voor schade (waaronder, maar niet beperkt tot, 
letsel), veroorzaakt door het gebruik van pistes en de liften. Skipiste Nieuwegein is 
niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van materialen. Schade aan materiaal 
van Skipiste Nieuwegein wordt verhaald op de veroorzaker. In geval van niet 
nakomen van de zorgplicht van Skipiste Nieuwegein, is Skipiste Nieuwegein 
schadeplichtig. 

4. Gelden voor baantoegang en lessen worden niet gerestitueerd. 
5. Bij fraude met een persoonsgebonden baantoegang (vrijskikaart) wordt deze voor 4 

weken geblokkeerd. 
6. Wij verzoeken u dringend altijd de veiligheid van uzelf en anderen in acht te nemen. 
7. De aanwijzingen van Skipiste Nieuwegein personeel dient u te allen tijde op te 

volgen. 
8. Het is niet toegestaan midden op de piste stil te staan of zonder noodzaak de piste 

anderszins te blokkeren. Wilt u stilstaan op de piste, kies dan de zijkanten. 
9. Alleen geoefende gebruikers mogen van de liften gebruik maken. Het is verboden om 

anders dan op het begin- of eindpunt van de liften in of uit te stappen. 
10. Iedere gebruiker van de piste die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de 

zijkant van de piste doen. 



11. Volwassenen zijn verantwoordelijk voor voldoende begeleiding van door hen naar 
Skipiste Nieuwegein meegebrachte kinderen, met inachtneming van het gestelde in 
artikel 1. 

12. Het dragen van handschoenen op de piste is verplicht. 
13. Tassen, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan op de piste. 
14. Het nuttigen van eet- en/of drinkwaren op de piste is niet toegestaan. 
15. Het mee van het terrein nemen van ski- en snowboard materiaal dat eigendom is van 

Skipiste Nieuwegein wordt beschouwd als diefstal, hiervan zal aangifte worden 
gedaan bij de politie. Skipiste Nieuwegein behoudt zich het recht voor om tassen en 
hoezen op inhoud te controleren. Uitgezonderd huurspullen. 

16. Voor sluitingstijd dient u uw eigendommen uit de verhuurruimte te hebben 
weggehaald. 

17. Het is niet toegestaan op eigen gelegenheid les te geven op de piste. 
18. Inhalen mag, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn 

bewegingen wordt belemmerd. De van achterop komende gebruiker van de piste 
moet zijn/haar spoor zo kiezen, dat hij/zij gebruikers voor zich niet in gevaar brengt. 

19. Tuben is toegestaan op een vooraf aangegeven gedeelte van de piste, mits er 
begeleiding is van een door Skipiste Nieuwegein aangestelde instructeur. 

20. Iedere gebruiker van de piste moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwijken. 
Hij/zij moet zijn snelheid aanpassen aan zijn/haar vaardigheden, de conditie van de 
piste, als ook aan de drukte op de piste. 

21. Het is niet toegestaan om zich zonder noodzaak op smalle of op onoverzichtelijke 
plaatsen op de piste op te houden. Een ten val gekomen pistegebruiker dient een 
dergelijke plek zo snel mogelijk weer vrij te maken. 

22. Het gebruik van piste 2 (zwart) is slechts toegestaan voor geoefende/ervaren 
gebruikers. Iedere gebruiker dient zich te houden aan de plaatselijke aanwijzingen op 
de piste. Skipiste Nieuwegein behoudt zich het recht voor gebruikers die 
onvoldoende geoefend/ervaren zijn, de toegang tot (één van) de piste(s) te 
weigeren. 

23. Sleeën op de piste is niet toegestaan. 
 


