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1. In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder: 
a. gebruikers: personen die hetzij individueel hetzij groeps, klassikaal of in 
     verenigingsverband, gebruik maken van de zaal en de daarbij    
 behorende accommodaties voor het beoefenen van enige tak van sport; 
b. bezoekers: personen die als toeschouwer bij wedstrijden en / of trainingen 

aanwezig zijn, evenals personen die zich in de kantine bevinden. 
 

2. Door het betreden van de sporthal onderwerpen de gebruikers en  
 bezoekers zich aan deze voorwaarden. 
 
3. De bezoekers hebben alleen toegang tot de accommodatie gedurende de tijden   

dat deze voor het publiek geopend is, de bezoekers mogen zich uitsluitend op de 
tribunes of in de kantine bevinden. 

 
4.   De gebruikers hebben alleen toegang tot de ruimte(n) welke aan hen 

(c.q.een vereniging,onderneming, onderwijsinstelling of groep, waarvan zij deel uit 
maken) in gebruik is gegeven. Die ruimte(n) mag (mogen) dan overigens niet 
worden betreden voordat er voldoende toezicht / leiding aanwezig is, zulks ter 
beoordeling van de beheerder. 
 

5. De gebruikers en bezoekers zijn verplicht het gehuurde te gebruiken in 
overeenstemming met het doel waarvoor hen het gebruik is toegestaan. 
 

6. De gebruikers en bezoekers zijn verplicht de aanwijzingen van de  
      beheerder direct op te volgen. 

 
7. Bij het organiseren van (sport) evenementen, zorgen de gebruikers voor, tijdens 

en na afloop van de ingebruikneming voor een goede organisatie en voldoende 
toezicht. De daarvoor aangewezen personen dienen zich voor aanvang van het 
gebruik bij de beheerder te melden op een zodanig tijdstip, dat er voldoende tijd is 
voor het ontvangen van instructies en voor het in gereedheid brengen van de 
zaal. 
 

8. De beheerder heeft de bevoegdheid personen die de orde verstoren, zich aan 
vernielingen schuldig maken of zijn aanwijzingen niet opvolgen, uit de hal te 
verwijderen of te doen verwijderen. 

 
9. Onordelijk of onoordeelkundig gebruik kan tijdelijke of blijvende uitsluiting van het 

gebruik tot gevolge hebben. 
 

10. Het plaatsen van voertuigen en dergelijke is alleen toegestaan op de daarvoor 
aangegeven plaatsen. 

 
11. Voor de toegang van de sporthal mag door bezoekers, spelers en leiders 

uitsluitend gebruik gemaakt worden van de hoofdingang, tenzij anders bepaald. 
 

12. Het betreden van de zaal met straatschoeisel, hieronder begrepen sportschoeisel 
dat op straat is gedragen is niet toegestaan, evenzo sportschoenen met zwarte 
zolen. 

 
13. De toestellen en materialen mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor 

zij bestemd zijn. Na het beëindigen van het gebruik moeten ze op de daarvoor 
bestemde plaats worden opgeborgen, volgens de aanwijzigingen van de 
beheerder. 
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        14. Speelmateriaal dat voor openluchtspel in gebruik is geweest mag in de sporthal 
slechts worden gebruikt wanneer dit vooraf, ten genoegen van de beheerder is 
gereinigd. 

 
 15. Alle voorzichtigheid ten aanzien van materialen, speelvloer ect. is vereist.  
  De speelvloer mag niet zodanig worden gebruikt dat er kans is op beschadiging. 

Het is niet geoorloofd dat kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar de zware 
gymtoestellen verplaatsen. Het verplaatsen van deze toestellen dient te 
geschieden door de leidster / leider. 

 
 16. Het gebruik van magnesiumpoeder om de toestellen stroef te maken is 

toegestaan, mits na afloop zowel de toestellen als de speelvloer van het poeder 
gereinigd worden. 

 
 17. Het gebruik van klevende middelen (hars) etc bij  handbal is niet toegestaan. 
 
 18. Het gebruik van de omroepinstallatie en de bediening van het elektronisch 

scoreboord mag slechts geschieden door personen, die hiertoe van de beheerder 
toestemming hebben gekregen. 

 
 19. Kleed – en wasgelegenheden kunnen worden gebruikt een kwartier voor tot een 

kwartier na de gecontracteerde speeluren en dienen in nette toestand te worden 
achtergelaten. 

 
 20. In het gehele complex geld een compleet rookverbod. 
 
 21. In het gehele complex is het gebruik van drugs en stimulerende middelen 

verboden. 
 
 22. Het is de gebruikers niet toegestaan consumptieartikelen, dranken ect. in het 

gebouw of op de terreinen rondom het gebouw aan te bieden, te verkopen of te 
doen verkopen. 

 
 23. Het is alleen in de kantine toegestaan consumptieartikelen, dranken ect. te 

nuttigen.  
 
 24. Het is de gebruikers niet toegestaan de sporthal geheel of gedeeltelijk onder te 

verhuren of in gebruik te geven aan derden. 
   Niet als derden worden beschouwd: 

   a. de bij een bond aangesloten vereniging waar het huur door de bond betreft 
       alsmede, 
   b. de leden van een vereniging waar de huur of gebruik door die vereniging 
       betreft. 
 

 25. Zonder toestemming van de beheerder mogen in de sporthal geen 
reclameborden, bekendmakingen of andere aanduidingen van blijvende aard 
worden aangebracht. Aankondigingen van tijdelijke aard mogen slechts met 
toestemming van de beheerder op vooraf aangewezen plaatsen worden 
aangebracht, waarbij het voorbehoud met betrekking tot een bepaalde tijdsduur 
kan worden gemaakt. 

 
 
 26. Er worden geen dieren in de sporthal toegelaten, behoudens ontheffing van de 

beheerder. 
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 27. Het plaatsen of bewaren van eigen materialen in het gebouw mag alleen 
geschieden met toestemming van de beheerder. De beheerder draagt generlei 
verantwoordelijkheid voor deze materialen. 

 
 28 De gebruiker is aansprakelijk voor; 
   a. alle aangebrachte schade aan het complex of de inventaris.  
          b. hij / zij wordt geacht de zaal, de bijbehorende ruimten, alsmede de toestellen 
       en materialen in goede staat te hebben achtergelaten, tenzij hij / zij voor de  
     aanvang van het gebruik een aangetroffen beschadigingen en / of  
     geconstateerde vermissing ter kennis heeft gebracht bij de beheerder. 

   Alle beschadigingen worden ten genoegen van de beheerder op kosten van de  
   aansprakelijke gebruiker herstelt. De kosten moeten op eerste aanschrijving 
   worden voldaan.  
 

 29. De beheerder is niet aansprakelijk voor vermissing of letsel aan personen of 
goed, ontstaan in verband met het gebruik van het complex. 

 
 30. De verschuldigde vergoedingen dienen als volgt te worden voldaan: 
   a. voor incidenteel gebruik: bij vooruitbetaling. 
   b. voor het overige gebruik: op de wijze zoals het in de overeenkomst of 

anderszins aangegeven. 
   De beheerder houdt zich het recht toe, indien hij / zij daar aanleiding toe zien, 

vooraf een borgsom te heffen. 
 
 31. Bij gebreke van stipte betaling der gebruiksvergoedingen op de daartoe 

aangegeven tijd en wijze, alsmede bij niet naleving de voorwaarden, kan de 
overeenkomst onmiddellijk worden ingetrokken zonder restitutie van reeds 
betaalde vergoedingen en onverminderd van het bestuur op vergoeding van 
kosten, schaden en interesten. 

 
 32. Opzegging van het gebruik kan zowel door de eigenaar als door de gebruiker 

geschieden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van èèn maand.  
   De opzegging dient schriftelijk te gebeuren. 
   Het beheerder restitueert geen betaalde gebruiksvergoeding. In geval van 

verhindering mag de gebruiker voor een vervanger zorgen, èèn en ander in 
overleg met de beheerder. 

 
 33. De beheerder heeft de bevoegdheid om voor bijzondere gelegenheden over de 

hal te beschikken. De gebruiker zal in voorkomende gevallen daarvan tijdig in 
kennis worden gesteld en heeft dan aanspraak op verlaging of gedeeltelijke 
teruggaaf van de huur. 

 
 34. Indien de sporthal op bepaalde dagen c.q. tijden geheel gesloten zal zijn wordt dit 

vooraf bekend gemaakt dor middel van een schrijven aan de betreffende 
gebruiker. 

 
 35. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de 

sporthal niet voorzien beslist de beheerder. 
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