
 

  Pagina 1 van 2 

 

ALGEMENE VERHUUR- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN OVERDEKTE SPORTACCOMMODATIES 

1. Voor het gebruik van een overdekte sportaccommodatie met kleed- en wasruimten, of een gedeelte daarvan, 

is een schriftelijke reservering van of namens het gemeentebestuur vereist. Voor het gebruik is een 

vergoeding verschuldigd, zoals bepaald in de betreffende reservering. 

2. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor te allen tijde over het gehuurde of een gedeelte daarvan te 

beschikken, voor zover dit noodzakelijk is, zonder dat de huurder recht op schadevergoeding kan doen 

gelden. Dit voornemen van het gemeentebestuur wordt mogelijk tenminste een week van te voren schriftelijk 

medegedeeld. De verschuldigde huurprijs wordt naar rato verminderd. 

3. Indien een gereserveerde accommodatie meer dan vier weken voor de vastgelegde huurdatum wordt 

geannuleerd, wordt 50 % van de huurprijs gerestitueerd. Bij annulering binnen vier weken voor een 

gereserveerde datum vindt geen verrekening meer plaats. 

4. De huurder is verantwoordelijk voor het handhaven van een goede orde. Hij dient een met de leiding belast 

persoon aan te wijzen, die zich vóór de aanvang en na afloop van het gebruik bij de beheerder dient te 

vervoegen. 

5. De huurder zorgt voor een goede organisatie en dito toezicht, zowel vóór, tijdens en na afloop van de 

ingebruikgeving. Voorts is de huurder verplicht bij evenementen waarbij publiek aanwezig is twee 

zaalwachten aan te stellen, die met het toezicht op de goede gang van zaken in de sporthal c.a. zijn belast. 

6. Van de tribunes mag slechts gebruik worden gemaakt na verkregen toestemming van de beheerder. 

7. De voor sportdoeleinden bestemde gedeelten van het gehuurde mogen uitsluitend worden betreden op 

sportschoenen met lichte en niet afgevende zolen, voor zover die niet buiten zijn gedragen, of ongeschoeid. 

8. Zonder voorafgaande toestemming mogen geen aanduidingen, in wat voor vorm of onder wat voor benaming 

ook, worden gemaakt op vloeren, deuren, wanden, e.d. 

9. Het is niet toegestaan zich met etenswaren en/of dranken buiten de kantine te begeven. 

10. In het gehuurde mag niet worden gerookt. 

11. Het is niet toegestaan om niet aan de gemeente toebehorende toestellen, werktuigen, meubilair o.i.d. in het 

gehuurde te gebruiken of op te slaan, zonder voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur. 

12. Het maken van reclame d.m.v. borden, spandoeken e.d. is zonder voorafgaande toestemming van het 

gemeentebestuur niet toegestaan. 

13. Bij het plaatsen en verplaatsen van toestellen e.d. dient de huurder er op toe te zien dat de vloer en de 

overige inventaris niet worden beschadigd. 

14. De bij het in gebruik nemen van het gehuurde geconstateerde of tijdens het gebruik ontstane beschadigingen 

aan het gehuurde, met alles wat zich daarin bevindt, moeten onverwijld ter kennis van de beheerder worden 

gebracht. 

15. Na gebruik moet de accommodatie in de oorspronkelijk staat worden gebracht. Materialen en toestellen 

moeten op de daarvoor bestemde plaatsen in de bergingen worden teruggeplaatst. Verontreiniging van 

sportzaal en kleedkamers dient te worden opgeruimd. 

16. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur het gehuurde, of een 

gedeelte daarvan aan derden in gebruik te geven cq. onder te verhuren. 

17. De huurder is aansprakelijk voor alle kosten, die een gevolg zijn van schade, toegebracht aan het gehuurde, 

de inventaris e.d., door de huurder, diens leden of door andere door hem toegelaten personen. 
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18. Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van 

gebruikers of bezoekers. 

19. Ongeacht de aansprakelijkheid van de huurder voor de schade, kan het gemeentebestuur bij misbruik van 

het gehuurde of bij het niet nakomen van deze voorwaarden het gebruik onmiddellijk doen eindigen. Het niet 

tijdig voldoen van de verschuldigde gebruiksvergoeding kan leiden tot het weigeren van verder gebruik van 

een gemeentelijke accommodatie. 

20. Alle door de beheerder of een daartoe door het gemeentebestuur aangewezen persoon te geven 

aanwijzingen m.b.t. het gebruik van het gehuurde, dienen onverwijld te worden opgevolgd. 

21. Voor spelmaterialen, zoals ballen, shuttles, etc. dient door de huurder zelf te worden gezorgd. 

22. In de gymzalen dient de huurder zelf voor E.H.B.O. materialen te zorgen. In de sporthallen is een EHBO kist 

aanwezig voor calamiteiten. 

23. De door het gemeentebestuur daartoe aangewezen ambtenaren hebben te allen tijde gratis toegang tot de 

accommodatie. 

24. Indien door een huurder van een sportaccommodatie een verzoek wordt ingediend voor het houden van een 

niet sportgerelateerd evenement, dan wordt dit verzoek getoetst aan richtlijnen voor het verlenen van 

toestemming voor het gebruik van sportaccommodaties bij evenementen: 

25. Het verlenen van toestemming voor een evenement, laat onverlet dat daarvan slechts gebruik kan worden 

gemaakt indien daarvoor een evenementenvergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 

is verstrekt en indien wordt voldaan aan de brandveiligheidseisen van of krachtens het Gebruiksbesluit of de 

WABO. 

26. In gevallen waarin deze verhuur- en gebruiksvoorwaarden niet voorzien, beslist het gemeentebestuur en 

kunnen aanvullende regels worden gesteld. 
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