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De huisregels en daarbij veiligheidsregels van sporthuizen
SV.357, Euroarms en Shooting Arms357
Huisregelenten
1.

het is ten strengste verboden om met enig vuurwapen te richten op een van de aanwezige als mede het laden of
doorladen in de kantine, bij constatering wordt de politie ingeschakelde (mits anders besloten).

2.

het is ten strengste verboden wapens die vallen onder verboden van de stilettowet en wet wapens en munitie zonder
vergunning of verlof voor handen te hebben bij constatering wordt de politie ingeschakeld.

3.

het is verboden om te vechten en dreigende taal te gebruiken, alsmede te dreigen met enig voorwerp bij constatering
wordt de politie ingeschakeld.

4.

diefstal of poging daartoe wordt aangegeven bij de politie (mits anders besloten).

5.

het verhandelen van drugs wordt niet toegestaan en aangegeven bij de politie.

6.

het gebruik van drugs wordt niet getolereerd en ontzegt u de mogelijkheid die dag deel te kunnen nemen aan enige
activiteit.

7.

het is verboden om gestolen goederen te verhandelen bij constatering wordt de politie ingeschakeld.

8.

het bestuur heeft het recht om ter controle ter aller tijden inzage te hebben is papieren, verloven, vergunningen
alsmede meegebrachte wapens en munitie.

9.

het is verboden om alcoholhoudende dranken aan personen onder de 16 jaar te schenken en/of te verstrekken.

10.

het is verboden om sterk alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar te schenken en/of te verstrekken.

11.

huisdieren zijn ongewenst mocht u alsnog besluiten deze mee te nemen kunt u entree geweigerd worden.

12.

het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of vermissing van u goederen en of gaderobe.

13.

bij vernieling of vandalisme krijgt de schuldige de rekening gepresenteerd.
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Veiligheidsregelenten
1.

geen alcoholhoudende dranken (of andere producten) nuttigen voor u gaat schieten.

2.

incidentele en onincidentele controles van wapens dienen toegestaan te worden.

3.

er mag uitsluitend worden geschoten met toegestane munitie.

4.

wapens mogen pas in de schietstand uit de verpakking worden gehaald.

5.

bij het hanteren van vuurwapens is de loop altijd naar de kogelvanger gericht

6.

eerst de schietkaart ophangen en naar de kogelvanger dirigeren, daarna mag het wapen pas geladen worden.

7.

na het schieten of onderbreking om welke reden dan ook het wapen volledig ontladen d.w.z. magazijn verwijderen en
de slede c.q. cilinder zichtbaar open neerleggen, waarbij de loop richting de kogelvanger.

8.

nooit een geladen wapen neerleggen.

9.

nooit zonder toestemming van de eigenaar diens wapen ter hand nemen.

10.

u dient ten alle tijden de aanwijzingen van de baancommandant en/of knsa goedgekeurde veiligheidsinspecteur op te
volgen.

11.

het is verboden tijdens het schieten afgeschoten hulzen met de hand op te rapen voorbij de schietstand.

12.

er zal niet eerder geschoten worden dan der er een baancommandant en/of knsa goedgekeurde
veiligheidsinspecteur op de schietbaan aanwezig is.

13.

bij storing van een wapen wordt er niet zelf aan de wapens gerommeld, roep hiervoor de baancommandant en/of
knsa goedgekeurde veiligheidsinspecteur

Na al deze regels is de besturen zich terdege bewust dat wij hier zijn voor U, is er dus iets zwijg dan niet neem
direct contact op met een van het bestuur, wij staan altijd voor u klaar.

