HUISREGLEMENT STICHTING HELMOND SPORT
Om uw en ons verblijf zo plezierig en veilig mogelijk te houden gelden de navolgende regels voor het
Publiek dat zich in of rond het Stadion van Stichting Helmond Sport (hierna: “Helmond Sport”) dan
wel in of rond bijbehorende gebouwen (inclusief het Supporterscafé en Business Club) daaronder
begrepen de toegangen (hierna: “SolarUnie Stadion”) bevindt.
1. KNVB Standaardvoorwaarden
De KNVB Standaardvoorwaarden worden hier als ingelast beschouwd en maken integraal deel uit van
dit reglement en zijn te vinden op www.knvb.nl (hierna: “KNVB Standaardvoorwaarden”). Wij
volstaan hier met het verwijzen naar deze KNVB Standaardvoorwaarden, maar willen u er op wijzen
dat in de KNVB Standaardvoorwaarden uitvoerig de rechten en plichten van het Publiek beschreven
staan. Het gaat daarbij o.a. om:
-

toegang tot het Stadion;
alcoholhoudende dranken, Drugs en handelswaren;
ongeoorloofde voorwerpen en gedrag; en
het opleggen van sancties, waaronder landelijke stadionverboden.

Naast de KNVB Standaardvoorwaarden gelden de veiligheidseisen van de KNVB, alle toepasselijke
wettelijke regels en heeft Helmond Sport de hieronder genoemde aanvullende stadionvoorwaarden
opgesteld (waarbij opgemerkt dat voor onderstaande definities wordt aangesloten bij de definities
zoals opgenomen in de KNVB Standaardvoorwaarden).
2. Toegang tot ons stadion
a.

Slechts het nuttigen van in SolarUnie Stadion verkregen alcoholhoudende dranken is
toegestaan.

b.

Het meenemen van de volgende goederen en/of voorwerpen in SolarUnie Stadion is naast de
genoemde voorwerpen in artikel 8 van de KNVB Standaardvoorwaarden niet toegestaan:
•

foto- en videocamera’s voor professioneel of commercieel gebruik. Voor
professioneel gebruik van opnameapparatuur is vooraf gegeven schriftelijke
toestemming van Helmond Sport noodzakelijk.

•

Voor het gebruik van vlaggen en andere sfeerverhogende artikelen als snippers,
linten et cetera is eveneens vooraf toestemming van Helmond Sport vereist.

c.

Goederen en/of voorwerpen die niet toegelaten worden in SolarUnie Stadion worden door
de beveiliging ingenomen en in bewaring genomen. De beveiliging is verplicht u de toegang
te weigeren indien u weigert deze goederen en/of voorwerpen af te staan. De beveiliging is
verplicht bij het aantreffen van wettelijk verboden goederen en/of voorwerpen, zoals onder
andere bepaald vuurwerk, wapens, et cetera dit direct te melden aan de politie.

d.

Het kopen van een toegangskaart voor in SolarUnie Stadion (uitgezonderd het gastenvak) is
uitsluitend voorbehouden aan houders van een Helmond Sport Seizoen Club Card, tenzij
door de organisatie anders wordt bepaald.

e.

In SolarUnie Stadion vindt geen neutrale kaartverkoop plaats.

f.

Indien een volwassen persoon onrechtmatig met een kortingskaart (jeugd of ouderenkorting)
SolarUnie Stadion tracht te betreden, wordt hem de toegang geweigerd, zonder dat restitutie
van betaling zal plaats vinden. Het is mogelijk voorafgaand aan de wedstrijd door middel van
een bijbetaling de gekochte kortingskaart om te zetten naar een volwassen toegangskaart.

3. Ongewenst gedrag en sancties
Helmond Sport heeft op grond van dit reglement zelfstandig de bevoegdheid tot het opleggen van
sancties naar aanleiding van overtreding van de regels genoemd in dit reglement en/of de regels van
de KNVB Standaardvoorwaarden, waaronder het opleggen van lokale stadionverboden. Ter
vermijding van misverstanden zij in verband met de oplegging van sancties opgemerkt, zoals reeds
ook volgt uit de hierboven vermelde definitie van “SolarUnie Stadion”, dat het Supporterscafé en
Business Club onderdeel uitmaken van SolarUnie Stadion, hetgeen inhoudt dat Helmond Sport de
bevoegdheid heeft en is toegekend dat overtredingen die aldaar plaatsvinden aanleiding kunnen
geven tot het rechtmatig opleggen van lokale stadionverboden. Het Protocol Commissie
Stadionverboden Helmond Sport is hieromtrent van toepassing.
De bevoegdheden van Helmond Sport tot oplegging van sancties laten onverlet de bevoegdheid van
de KNVB om sancties op te leggen, waaronder landelijke stadionverboden.
Helmond Sport heeft de bevoegdheid om gelijktijdig meerdere sancties op te leggen waarbij geldt
dat de periodes van stadionverboden niet gelijktijdig lopen maar na elkaar.
Eventueel opgelegde boetes zijn onmiddellijk opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is.
Alle schade (waaronder de directe schade en gevolgschade zoals door sancties opgelegd aan
Helmond Sport) en kosten (waaronder de kosten voor het verhalen van boetes) komen voor rekening
en risico van de overtreder.
Tot slot is Helmond Sport gerechtigd op basis van een redelijk vermoeden van overtreding van dit
reglement en/of de regels van de KNVB Standaardvoorwaarden, de betreffende persoon de toegang
tot haar stadion en wedstrijden te weigeren totdat duidelijkheid is of sprake is van een overtreding
waarvoor een sanctie wordt opgelegd of niet. Deze toegangsweigering zal echter maximaal 4 weken
duren.
De volgende overtredingen en sancties zijn van toepassing:
a. Het is verboden om zonder toestemming van Helmond Sport het veld te betreden. Indien het
betreden gebeurt voor, tijdens of na een wedstrijd van Helmond Sport, wordt onverwijld een
stadionverbod van 5 jaar en een geldboete van (maximaal) € 7.500,- opgelegd.
b. Het gooien van voorwerpen en of vloeistoffen naar veld of derden dan wel het gebruik van
vuurwerk is ten strengste verboden en wordt onverwijld bestraft met een stadionverbod van
(maximaal) 5 jaar en een geldboete van (maximaal) € 1.000,-.
c. Het plaats nemen op bordessen en trapopgangen is in verband met de veiligheid van
supporters niet toegestaan. Indien niet op 1e vordering van bevoegd personeel deze locaties
worden verlaten, wordt een stadionverbod opgelegd van 1 jaar.
d. Aanwijzingen van stadion- en beveiligingspersoneel, dienen te worden opgevolgd. Agressief
gedrag ten aanzien van dit personeel en andere medewerkers van Helmond Sport, wordt
extra zwaar bestraft met een stadionverbod van (maximaal) 5 jaar en een geldboete van
(maximaal) € 1.000,-.

e. Deelnemen aan en/of aanzetten tot spreekkoren wordt bestraft met een stadionverbod van
(maximaal) 1 jaar en een geldboete van (maximaal) € 500,-.
f. Vernielingen worden bestraft met een stadionverbod van 1 jaar en een geldboete welke
gelijk is aan de vervangingswaarde van het vernielde object.
g. Het inklimmen/hangen aan hekken en andere bouwwerken wordt bestraft met een
stadionverbod van (maximaal) 1 jaar en een geldboete van (maximaal) € 500,-.
4. Kaartverkoop
De toegangskaarten voor wedstrijden van Helmond Sport die in de online webshop van Helmond
Sport worden aangeboden zijn uitsluitend bestemd voor supporters van Helmond Sport. Tevens
dient u uit de omgeving Helmond te komen. De toegangskaarten zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor
supporters die naar het oordeel van Helmond Sport kunnen worden aangemerkt als supporters van
de tegenstander van Helmond Sport bij de betreffende wedstrijd. Onder supporters van de
tegenstander van Helmond Sport worden in ieder geval doch niet uitsluitend gerekend personen die
in het bezit zijn van een (seizoen) club card van een andere club en/of lid zijn van een (officiële)
supportersvereniging van een andere club dan Helmond Sport. Helmond Sport behoudt zich het
recht om toegangskaarten te annuleren, zonder restitutie van het aankoopbedrag.
Ingeval van twijfel bij koper over het wel/niet gerechtigd zijn tot aankopen van toegangskaarten via
de webshop van Helmond Sport, wordt geadviseerd om contact op te nemen met Helmond Sport via
e-mail: info@helmondsport.nl.
5. Uitwedstrijden
Bij het bezoeken van uitwedstrijden van Helmond Sport is dit reglement eveneens van toepassing.
Dit houdt in dat de sancties genoemd onder 3. hierboven ook van toepassing zijn bij (het vermoeden
van) misdragingen in en rondom het stadion waar Helmond Sport te gast is.
6. Risicowedstrijden
Tijdens risicowedstrijden (categorie B en C) gelden de volgende extra maatregelen in het kader van
de veiligheid:
•
•
•

geen kaartverkoop op de dag van de wedstrijd (categorie C);
geen alcoholverkoop in / om SolarUnie Stadion toegestaan (categorie C); en
er kan een beperking plaatsvinden van het aantal kaarten dat met een (seizoen) clubcard
gekocht kan worden.

7. Parkeren
Parkeren op P1 en P2 van auto’s is alleen toegestaan voor vergunninghouders.
Voertuigen die hier onrechtmatig staan geparkeerd kunnen op kosten van de
eigenaar/houder worden weggesleept.

