
Richtlijnen Topsportcentrum Rotterdam 

Volg de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF, je eigen sportbond/branchevereniging én 

onderstaande richtlijnen bij gebruik van Topsportcentrum Rotterdam. 

 

Toegang tot en gebruik van Topsportcentrum Rotterdam 

 In onze sporthallen geldt géén maximum aantal sporters dat gebruik mag maken van 

de zaal. 

 Er geldt wel een maximum aantal personen op de tribune, dit verschilt per zaal. Clubs 

worden hierover geïnformeerd.  

 Clubs dienen een toezichthouder aan te stellen. 

 Bij minder dan 100 personen moet er geplaceerd worden door de toezichthouder.  
 Bij meer dan 100 personen verplicht vooraf te reserveren. Gezondheidscheck en 

placeren moet worden uitgevoerd door de toezichthouder.   

 Laat sporters en ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen buiten of op de 

tribune wachten met 1,5 meter afstand. Je bent hier als sportaanbieder zelf 

verantwoordelijk voor.  

 Binnen Topsportcentrum Rotterdam is er routing aangegeven, volg deze en de 

aanwijzingen van het personeel! 

 In Topsportcentrum Rotterdam zorgen wij voor desinfectiemiddel voor je handen. 

 Toiletbezoek in de sporthal dient tot een minimum beperkt te worden; vraag 

sporters zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan. 

 Als het sportcafé open is mag je daar gebruik van maken. Let op! Lees het bord met 

regels. Is het sportcafé gesloten, verlaat dan na het sporten Topsportcentrum 

Rotterdam.  

 Informeer je teamleden over toegangsregels en gebruik instructies die voor 

Topsportcentrum Rotterdam gelden ( inclusief vereiste gezondheidscheck vooraf, 

afstand houden en het opvolgen van hygiënische maatregelen). 

Schoonmaak 

 De sportaanbieders/teams/clubs zijn zelf verantwoordelijk voor de desinfectie van 

het gebruikte sportmateriaal aan het eind van de activiteit, zowel het eigen materiaal 

als het materiaal van Topsportcentrum. Schoonmaken doe je binnen je gehuurde 

tijdsvak, niet ervoor of erna. 

 Topsportcentrum Rotterdam is verantwoordelijk voor een tussentijdse en 

eindschoonmaak van de locatie. 

Vragen? Mail naar informatie@tosportcentrum.nl of bel 010 497 12 00 

mailto:informatie@tosportcentrum.nl

