
Ally On Ice | Huisregels 

 

De huisregels zijn opgesteld om voor iedereen het schaatsen en het bezoek aan de IJsbaan in Almere Centrum leuk, 
inspirerend en zo veilig mogelijk te maken. Wij vragen je dan je ook aan de regels te houden. Gewoon de in Nederland 
gangbare leef- en omgangsregels in acht nemen, dat maakt het verblijf voor iedereen wel zo prettig.  

• Met een voucher of met de klantenkaart Almere Centrum is toegang gratis (anders € 2,50). 

• Eigen schaatsen zijn niet toegestaan; Op Forum 7 kan je je schoenen omruilen voor leenschaatsen. 

• De schaatsen zijn eigendom van de ijsbaan en dienen na gebruik te worden ingeleverd op Forum 7. 

• Plaats tassen en schoenen in het pand voor schaatsuitgifte op Forum 7. Geen eigendommen laten slingeren 
rond de ijsbaan. 

• Volg de instructies op van het personeel of beveiligers. 

• Op en rond de ijsbaan is een rookverbod. 

• Rommel in de afvalbakken gooien. 

• Niet met schoenen het ijs betreden, zonder toestemming van de toezichthouders 

• Groepjes, groter dan 5 personen, zijn tegelijk niet toegestaan, mits na toestemming personeel. 

• Het meebrengen van (huis)dieren op de ijsbaan is niet toegestaan. 

• Onder invloed van drank of drugs schaatsen is niet toegestaan. 

• Verbaal- en fysiekgeweld waaronder bedreiging of onbetamelijk gedrag wordt niet getolereerd. 

Overtreding van de regels 
Overtreding van de huisregels of onbetamelijk, ongewenst gedrag  kan leiden tot ontzegging van de toegang.  Bij 
onbetamelijk en/of agressief gedrag en/of fysiek geweld kan aangifte gedaan worden bij de politie. 

Afwijking regels 
De organisatie behoudt zich het recht voor om, indien de situatie erom vraagt en/of voorkomende gevallen, anders te 
besluiten dan in deze huisregels is weergegeven. 

Aansprakelijkheid 
De organisatie van de IJsbaan op het Forum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van 
gebruikers en/of bezoekers van de ijsbaan. Het betreden van het terrein en het gebruik van de faciliteiten is voor 
eigen risico. De organisatie is evenmin aansprakelijk voor enig letsel, veroorzaakt door de bezoeker zelf of door 
derden  

Schaats veilig bescherm hoofd, handen en enkels! 
De organisatie van de IJsbaan Almere Centrum adviseert om tijdens het schaatsen handschoenen en eventueel een 
helm te dragen. Of draag een muts.  

EHBO  
In geval van een ongeluk(je) zijn er bij de baan EHBO-ers en beveiligers met BHV aanwezig. Meld je bij hen voor hulp. 

We wensen alle deelnemers veel schaatsplezier in Almere Centrum 


