Baanreglement
1. Elke gebruiker van de schietbaan verklaart zich door zijn aanwezigheid akkoord met dit
baanreglement.
2. De schietbaan mag uitsluitend worden gebruikt door gemachtigden, welke hiervoor schriftelijk
toestemming hebben van het bestuur van de Stichting Veghelse Indoor Schietbaan 100 (SVIS 100)
3. De Wet Wapens en Munitie, alsmede de regelgeving van de KNSA is op het gebruik van de
schietbaan van toepassing.
4. SVIS 100 aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken in haar
gebouwen, op het parkeerterrein en/of de directe omgeving hiervan.
5.Op de baan geldt een rookverbod.
6.Automatisch vuur is op alle schietpunten verboden.
7. Hagel , slugs, pantser doorborende, en lichtspoormunitie zijn verboden eveneens munitie zoals
casul.
8. Doelen dienen zodanig te worden opgehangen en van papier of hout gemaakt zijn, dat de kogels
te allen tijde en rechtstreeks in de kogelvanger terecht komen ,geen doelen op de vloer zetten
9. Het onverpakt voorhanden hebben van wapens en munitie (conform regeling Wapens en Munitie)
anders dan op het schietpunt en in de wapen schoonmaakruimte is verboden.
10. De schietoefeningen staan onder leiding van een baancommandant. Bij zijn afwezigheid is de
meest rechtse schutter waarnemend baancommandant. Slechts met zijn toestemming mag worden
geschoten, de baan worden betreden en een schietpunt worden bemand of verlaten.
11. Gebruikers worden geacht de schietbaan schoon, opgeruimd en geveegd te hebben ontvangen.
Men dient de baan na gebruik deze ook weer als zodanig op te leveren.
Papier dient men in de papiercontainer buiten te deponeren.
Bij in gebreke blijven zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
12. Schade, toegebracht door gebruikers aan de baan, de gebouwen of het parkeerterrein, dienen aan
de beheerder te worden gemeld. Zonodig wordt de geleden schade op de veroorzaker verhaald.
13. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van SVIS 100 te fotograferen of te filmen.
14. Gebruikers van de schietbanen dienen de aanwijzingen van het baanbeheer altijd volledig en
onverkort op te volgen.
15.U kunt gebruik maken van de kantine en de toiletten. In de kantine bestaat geen
consumptieverplichting. Het is evenwel niet toegestaan meegebrachte dranken en etenswaren in de
kantine te consumeren. Gebruikers dienen de algemeen aanvaarde fatsoensnormen te respecteren en
de aanwijzingen van de kantinebeheerder op te volgen.
Het houden van vergaderingen of cursussen in de kantine dient vooraf met de kantinebeheerder te
worden overlegd.
16. Bij geschillen tussen gebruikers, exploitanten en derden beslist het bestuur van SVIS 100.

Aanvulling specifiek voor de 25m baan:
-Uitsluitend het gebruik van vuistvuurwapens tot en met kaliber .45 is toegestaan, de snelheid van
de kogel mag niet hoger zijn dan 500 m/sec
-Het gebruik van geweer is verboden met uitzondering van kaliber .22LR,
-Op schietpunt 1 en 10 mag uitsluitend met kaliber .22LR worden geschoten.
-Het gebruik van karabijn is verboden.

Aanvulling specifiek voor de 100m baan:
-Op baan 1 en 6 is het verboden voor schiet afstanden korter dan 100 meter.
-Het gebruik van handvuurwapens (pistool en revolver) is verboden.
Dit baanreglement maakt o.a. deel uit van de huurovereenkomst afgesloten met de verenigingen.
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