Algemene voorwaarden
gebruik sportaccommodaties
Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van sportterreinen (buitensportaccommodaties)
en sporthallen, sportzalen en gymnastieklokalen (binnensportaccommodaties).

Artikel 2 Beschikbaarheid accommodaties
1. Sportterreinen zijn door de week beschikbaar van 9.00 – 23.00 uur en op zater- en zondagen van
7.30– 20.00 uur.
2. Natuurgras speelvelden zijn niet beschikbaar tijdens de maanden juni tot 15 augustus en
natuurgras trainingsvelden van 1 mei tot 1 augustus, tenzij met speciale toestemming van
Sportaal.
3. Gymnastieklokalen zijn beschikbaar van 8.00 tot 22.00 uur.
4. Sporthallen en sportzalen zijn beschikbaar van 8.00 tot maximaal 24.00 uur.
5. Binnensportaccommodaties zijn beperkt beschikbaar tijdens de zomer- en kerstvakanties van het
basisonderwijs, en niet beschikbaar op Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Goede
Vrijdag, Hemelvaartsdag, Paas-, Pinkster- en Kerstdagen, 5 december na 16.00 uur en 24 en 31
december na 12.00 uur.

Artikel 3 Voorwaarden voor alle accommodaties
1. De accommodatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld.
2. De accommodatie wordt door de gebruiker niet ter beschikking van derden gesteld. “(NB: dit geldt
niet voor kunstgrasvelden; het is gebruiker toegestaan deze ter beschikking te stellen aan derden,
waarbij gebruiker evenwel volledig verantwoordelijk blijft voor de naleving van deze algemene
voorwaarden).
3. Gebruiker zorgt voor een goede organisatie en goed toezicht.
4. De gebruiker zorgt zelf voor een verbandtrommel en eventueel E.H.B.O.
5. De benodigde standaardmaterialen zijn aanwezig in de sportaccommodaties, zoals vaste doelen
en volleybalnetten. Voor ballen en overig materiaal dient de gebruiker zelf te zorgen.
6. Voertuigen worden op de daarvoor aangewezen plaatsen gestald of geparkeerd.
7. De gebruiker gaat als “goed huisvader” om met velden, gebouwen, materialen, e.d.
8. Het is, onverminderd daarvoor geldende regelgeving, niet toegestaan om zonder toestemming
van Sportaal consumptieartikelen te verkopen in of bij de accommodatie.
9. Aanwijzingen van medewerkers van Sportaal moeten altijd worden opgevolgd.

10. De accommodatie wordt na elk gebruik opgeruimd: afval wordt door gebruiker verzameld en in
daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd en gebruikte materialen moeten weer worden
opgeruimd. Voldoet gebruiker daaraan niet, dan kan Sportaal aan gebruiker de kosten van
schoonmaak en een boete van minimaal € 25 en maximaal € 500 in rekening brengen.
11. Bij het constateren van papier, afval, etenswaren en dergelijke in de zaal of in de kleedkamers
dient gebruiker dit zo spoedig mogelijk te melden aan meldingen@sportaal.nl. Bij het niet melden
van een dergelijke constatering, wordt de ruimte geacht in schone staat te zijn aangetroffen door
gebruiker.
12. Bij het ontstaan of constateren van beschadigingen of defecten aan de accommodatie, inclusief
inventaris, is gebruiker verplicht hiervan onmiddellijk een melding te doen aan
meldingen@sportaal.nl
13. Indien gebruiker in verzuim blijft, wordt de accommodatie geacht in goede staat te zijn geweest.
14. De gebruiker is aansprakelijk voor door gebruiker of deelnemers aan de accommodatie
toegebrachte schade. De schade zal door Sportaal worden hersteld en aan gebruiker in rekening
worden gebracht.
15. Sportaal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die door welke oorzaak dan
ook is toegebracht aan gebruiker of deelnemers, noch voor het vermissen, ontvreemden of
beschadigen van spelbenodigdheden of van voorwerpen en materiaal toebehorend aan gebruiker
of deelnemers.
16. Sportaal is niet gehouden tot het betalen van enigerlei vergoeding aan de gebruiker indien de
accommodatie, door enige oorzaak van buitenaf, zoals stroomuitval, stormschade, e.d., niet
gebruikt kan worden.
17. Sportaal heeft de bevoegdheid om het gebruik te annuleren vanwege dwingende oorzaken. In
een dergelijk geval van annulering ontvangt de gebruiker de gebruiksvergoeding volledig terug.
18. Bij annulering van gebruik (niet seizoensgebruik) van sportaccommodaties wordt geen restitutie
van de gebruiksvergoeding verleend indien de annulering binnen 14 dagen voor de start van het
gebruik plaatsvindt.
19. Er wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht indien het tijdstip van annulering meer
dan 14 dagen voor de start van het gebruik ligt.
20. Er wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht indien op verzoek van gebruiker de
eerder overeengekomen uren worden gewijzigd.

Artikel 4 Extra voorwaarden buitensportaccommodaties
1. Gebruiker draagt er zorg voor dat accommodatie voldoet en blijft voldoen aan de wettelijke
voorschriften en gebruiker is draagt zorg voor het handmatig onderhoud op de accommodatie.
2. Voor het aanbrengen van zaken voor inrichting van de accommodatie die, in welke vorm dan ook,
aan de terreinen of gebouwen worden aangebracht, moet door Sportaal toestemming worden
verleend.
3. Het is de gebruiker toegestaan om reclame-uitingen aan te brengen. Deze reclame mag niet in
strijd zijn met de belangen van Sportaal
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4. De gebruiker houdt zich aan de wettelijke voorschriften, met name van Drank- en Horecawet en
Warenwet. De kosten van overtreding komen voor rekening van gebruiker. Het is op grond van de
Tabakswet verboden om in alle kleedaccommodaties te roken.
5. Tijdens groot onderhoud aan de natuurgras speelvelden in de maanden 1 juni t/m 15 augustus en
trainingsvelden van 1 mei tot 1 augustus moet Sportaal voor toernooien of oefenwedstrijden vooraf
toestemming verlenen.
6. Indien naar oordeel van Sportaal de toestand van het speelveld zodanig is dat door het bespelen
daarvan schade kan ontstaan, kan Sportaal het gebruik van het speelveld verbieden.
7. Opzegging van seizoensgebruik moet ten minste 3 maanden voor afloop van het seizoen worden
aangezegd.
8. Gebruiker draagt zorg voor eigenopstal en de keuring daarvan/ monitoring daarvan.
9.

Gebruiker vraagt toestemming voor de plaatsing van opstal(len).

Artikel 5 Extra voorwaarde binnensportaccommodaties
1. Sportvloeren worden uitsluitend betreden met daarvoor geschikte sportschoenen.
2. Het is op grond van de Tabakswet verboden om in alle binnensportaccommodaties te roken.
3. Eten en drinken is in het pand niet toegestaan behoudens in een eventueel aanwezige kantine.
4. Na gebruik van een gymlokaal of een sportzaal dient de sleutel direct te worden teruggebracht bij
het sleuteladres.

Vastgesteld, maart 2017.

S.H.L. Morsink

-3-

