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Algemene voorwaarden voor het gebruik van
sporthal De Landing en sportzaal De Bongerd
te Son en Breugel
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Gebruikers; personen, die hetzij in groep-, klassikaal- of verenigingsverband, welke gebruik maken van de
sporthal met de daarbij behorende accommodatie voor het beoefenen van enige tak van sport.
b. Bezoekers; personen, die als toeschouwer bij wedstrijden en/of trainingen aanwezig zijn, alsmede personen, welke zich in de foyer bevinden.
2. Door het betreden van de accommodatie onderwerpen bezoekers en gebruikers zich aan deze voorwaarden.
3. De bezoekers hebben alleen toegang tot de sporthal gedurende de tijden, dat deze voor publiek geopend is en
mogen zich alleen bevinden in de voor bezoekers toegankelijke ruimten.
4. Onder het gebruik van de hele, halve c.q. een derde accommodatie wordt mede verstaan het gebruik van de
daartoe in het rooster aangewezen was- en kleedgelegenheid en eventuele scheidsrechtersruimte
5. De gebruikers hebben alleen toegang tot de ruimte(n), welke gedurende de tijden dat deze aan hen, een vereniging, onderwijsinstelling of groep, waarvan zij deel uit maken is verhuurd of in gebruik gegeven.
6. Door alle gebruikers wordt een leider of leidster (minimaal 18 jaar) aangewezen. Deze zal als zaalwachter fungeren, terwijl deze in eerste instantie verantwoordelijk is voor de correcte gang van zaken. Deze dient tijdens de
duur van het gebruik van de accommodatie dan ook aanwezig zijn. Voor het gebruik van de sporthal dient de met
leiding belaste persoon zijn of haar naam, adres en woonplaats aan de beheerder of diens plaatsvervanger door
te geven.
7. Bij toernooien dient de leider c.q. leidster zich enkele dagen tevoren te melden bij de beheerder om de gang van
zaken door te spreken.
8. Tijdens grote evenementen of toernooien dient de gebruiker voor EHBO-ers en extra BHV-ers te zorgen in overleg met de beheerder.
9. Gebruikers zijn aansprakelijk voor alle schade aan het gebouw of inventaris door en ten gevolge van onjuist gebruik ontstaan. Deze schade zal op kosten van de gebruikers worden hersteld.
10. Bij het gebruik dienen de volgende voorwaarden in acht genomen te worden:
a. De sportzaal mag uitsluitend worden betreden met schone zaalsportschoenen waarvan de zolen
geen strepen achterlaten of afgeven.
b. De vloer van de speelzaal mag niet verontreinigd worden
c. De accommodatie en het materiaal dienen te worden gebruikt overeenkomstig hun bestemming.
d. Bij gebruik, verplaatsen en opbergen van toestellen dient de uiterste voorzichtigheid te worden betracht. Daarbij dient in elk geval gebruik gemaakt te worden van de daarvoor bestemde hulpmiddelen.
Het verslepen van toestellen, het tempotikken met een stok op de vloer of op een toestel en het
schrijven of trekken van lijnen op muren en vloeren is verboden.
e. De gebruiker is aansprakelijk voor alle toegebrachte schade tijdens het gebruik aan de gebouwen
en/of de inventaris.
f. Gebruik van ander materiaal dan in de accommodatie aanwezig, is slechts toegestaan met toestemming van de beheerder.
g. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen en opruimen van de door hem benodigde
toestellen en materialen
h. De speelzaal en de was- en kleedgelegenheden dienen in ordelijke staat te worden achtergelaten.
i. De leider of leidster draagt er voor zorg dat:
i. de toestellen op de daarvoor bestemde plaatsen zijn opgeborgen
ii. alle waterkranen dicht zijn;
iii. er geen kledingstukken en dergelijke worden achtergelaten
iv. eventuele schade of geconstateerde mankementen ter kennis van de beheerder worden gebracht
j. Gebruik van magnesium en hars is ten strengste verboden.
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k.
l.
m.
n.

o.

p.
q.
r.

Onderverhuur is niet toegestaan.
Toestellen en andere voorwerpen mogen zonder toestemming van de beheerder niet uit het gebouw
worden verwijderd.
Het gebruik van consumpties is alleen toegestaan in horecaruimten of vergaderzalen van het complex, niet in de sportzaal en/of kleed- en doucheruimten.
De accommodatie mag slechts gebruikt worden gedurende de uren die volgens het rooster zijn toegewezen. Het opstellen en opruimen van de toestellen c.q. materialen zijn hierbij inbegrepen. Ten
hoogste een kwartier vóór tot een kwartier ná gebruikstijd mag men zich in de kleedruimte bevinden.
Kleedruimtes dienen als zodanig gebruikt te worden.
De gebruikte ruimten moeten ontruimd en in nette toestand worden achtergelaten. Papier en afval
moeten gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken. Bij bijzondere evenementen of toernooien is de gebruiker/organisator verplicht om de accommodatie, uiteraard in overleg met de beheerder
of diens plaatsvervanger, bezemschoon op te leveren.
Het is ten strengste verboden in de gebouwen te roken.
Het is niet toegestaan zelf de verwarming- en waterinstallatie te bedienen c.q. te verstellen.
De beheerder heeft de mogelijkheid bij niet afdoende opruimen, schoonmaken, verontreiniging en/of
vernieling de kosten van schoonmaak en/of herstel in rekening te brengen bij de huurder.

11. De beheerder heeft altijd toegang tot de sporthal, ongeacht de aard van de activiteiten.
12. De aanwijzingen van het personeel van de sporthal dienen, zowel door de bezoekers als de gebruikers, stipt in
acht te worden genomen.
13. Het parkeren van auto’s, motoren en (brom)fietsen dient te gescheiden op de daarvoor bestemde plaatsen.
14. De beheerder is ten alle tijden gerechtigd om de zaalplanning aan te passen en/of te wijzigen.
15. De beheerder is gerechtigd bij niet prompte betaling van de gebruiksvergoeding en bij niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van enige aan de gebruiker opgelegde verplichting, alsmede bij overtreding van enig aan de
gebruiker opgelegd verbod de gebruiksovereenkomst van rechtswege en zonder dat enig rechterlijke tussenkomst is vereist als ontbonden te beschouwen door het enkele feit van niet- of niet tijdige betaling, de niet-, niet
tijdige of niet behoorlijke nakoming van de daad of overtreding zelf, onverminderd de verplichting van de gebruiker
tot vergoeding van kosten, schade en rente.
16. Het niet gebruiken van de accommodatie op de bij deze overeenkomst overeengekomen tijd geeft, behoudens het
gestelde in het nakomende artikel, de gebruiker géén recht op restitutie of compensatie van betaalde gebruiksvergoeding. Uitgezonderd de regeling ‘restitutie voorwaarden bij competitieverplichtingen’, dit betreft uitsluitend
het weekend.
17. Jaarlijks worden per 1 augustus de tarieven vastgesteld.
18. De gemeente is ten allen tijde gerechtigd het gebruik van de accommodatie voor zich of derden te verlangen. De
daardoor niet gebruikte uren zullen, na overleg met de huurder, binnen een maand worden gecompenseerd door
beschikbaarstelling van de accommodatie op een ander tijdstip of door restitutie van de betaalde vergoeding.
19. Mocht de gemeente in geval van overmacht gehouden zijn tot sluiting van de accommodatie gedurende een bepaalde tijd, dan vindt compensatie of restitutie zoals onder punt 14 laatste volzin bedoeld, slechts plaats indien de
sluiting voor een langere periode dan één week geschiedt, zonder dat de gemeente overigens tot enige schadevergoeding is gehouden.
20. De gemeente en/of beheerder stelt zich niet verantwoordelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van gebruikers of bezoekers.
21. De gemeente noch de beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, voor ongevallen
die gebruikers of bezoekers mochten overkomen, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van de gemeente en/of
de beheerder.
22. Eventuele calamiteiten dienen terstond aan de beheerder te worden gemeld. Bij diens afwezigheid is het telefoonnummer waar u hem kunt bereiken in zijn kantoor aangeplakt.
23. Indien de gebruiker het bepaalde in voorgaande artikelen niet naleeft, heeft de beheerder het recht de
ingebruiksgeving onmiddellijk als beëindigd te beschouwen.
24. Gebruikers kunnen zich nimmer beroepen op onbekendheid met de algemene voorwaarden voor het gebruik van
Sporthal De Landing en gemeenschapshuis De Bongerd.
25. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de beheerder.
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