GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN SPORTACCOMMODATIES
Seizoen 2016-2017
Artikel 1:
Aanwijzingen
Aanwijzingen van het personeel dienen direct opgevolgd te worden. De beheerder of diens
personeelsleden zijn bevoegd personen uit de accommodatie te laten verwijderen of hen de
toegang te ontzeggen als ernstige verstoring van de rust in de accommodatie dreigt.
Artikel 2:
Orde
De huurder is aansprakelijk voor de naleving van ordemaatregelen, zowel in de sportzaal als
in de kleedaccommodatie. De verhuurder kan het contract met onmiddellijke ingang
beëindigen als de huurder na voorafgaande schriftelijke waarschuwing de
gebruiksvoorwaarden niet naleeft.
Artikel 3:
Schoeisel
De sportzalen mogen uitsluitend worden betreden met niet buiten gebruikte gymschoenen
zonder zwarte zolen, op blote voeten of met speciale overschoenen. De verhuurder kan
hiervoor blauwe overhoesjes ter beschikking stellen aan de huurder.
Artikel 4:
EHBO + AED
U kunt terecht in de kantine van de sporthal en bij de beheerders als er behoefte is aan
EHBO of AED.
Artikel 5:
Schade
De huurder is te allen tijden aansprakelijk voor alle kosten die een gevolg zijn van schade
toegebracht aan het terrein en de sporthal (o.a. kleedaccommodatie, inventaris en materiaal)
door huurder, diens leden of andere door hem toegelaten personen. De schade wordt in
opdracht van verhuurder hersteld. De daaraan verbonden kosten moeten door de huurder
worden voldaan. De bij het in gebruik nemen van de accommodatie geconstateerde of
tijdens het gebruik ontstane schade aan het gebouw of de inventaris dient terstond te worden
gemeld aan de beheerder, die de melding schriftelijk vastlegt. Niet gemelde schaden worden
geacht te zijn veroorzaakt door de laatste huurder, tenzij deze voldoende kan aantonen dat
de schade niet tijdens zijn gebruik is ontstaan.
Artikel 6:
Betreding gebouw
Personen die een functie bekleden bij de vereniging (trainers, toezichthouders) kunnen
vijftien minuten voordat de huurperiode ingaat, gebruik maken van de hen toegewezen
ruimten. De leden van de vereniging worden vijftien minuten voor aanvang toegelaten tot de
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kleedaccommodatie, mits er een bevoegd persoon van de vereniging aanwezig is. De
toegewezen kleed- en wasaccommodatie kan worden gebruikt van 15 minuten voor tot 30
minuten na de tijden die in het contract zijn aangegeven.
Kaartverkoop, controle en ordehandhaving geschieden in overleg met gebruiker en
verhuurder en zijn voor rekening van de gebruiker.
Artikel 7:
Consumpties
Het is de gebruiker niet toegestaan consumptieartikelen, dranken etc. in het gebouw of op de
terreinen van de sportaccommodatie aan te bieden, dan wel te verkopen.
Het gebruik van dranken en etenswaren in de accommodatie is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen naar de speelvloeren, kleedkamers en
tribunes.
Artikel 8:
Ingebruikname zalen
Indien de sportzaal niet voor andere doeleinden wordt gebruikt, mag een kwartier voordat de
huur ingaat, de zaal betreden worden om een aantal zaken in orde te brengen, zoals;
goaltjes aanbrengen etc. De wedstrijdzaal dient precies op het einde van de huurtijd leeg te
zijn, zodat er eventueel direct een andere activiteit kan starten. Een kwartier na afloop van
de training dient iedereen de kleed- en wasaccommodatie te hebben verlaten. Bij langer
gebruik zal deze tijd tegen het geldende tarief in rekening worden gebracht.
Bij ingebruikname van de zalen voor grote evenementen, waarbij meer tijd nodig is om de
zaal op te bouwen, dient contact opgenomen te worden met de beheerder. In overleg kan
dan worden bepaald wanneer met de opbouw kan worden begonnen.
Artikel 9:
Evenementen
De verhuurder behoudt zich het recht voor de accommodaties enkele dagen per jaar t.b.v.
speciale evenementen te verhuren. Hiervan zal bij elke gelegenheid ten minste vier weken
van tevoren kennis worden gegeven aan de gebruikers, zonder dat hiervoor enig recht op
schadevergoeding ontstaat.
Artikel 10:
Geluidsinstallatie
Het gebruik van een eigen geluidsinstallatie in de accommodatie wordt toegestaan, mits in
overleg met de beheerder. De aanwezige geluidsinstallatie mag uitsluitend in overleg met de
beheerder worden gebruikt.
Artikel 11:
Schoonhouden van de accommodatie
De accommodatie moet na gebruik in goede staat worden opgeleverd. Materialen en
toestellen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen in de bergingen te worden
teruggebracht. De sportzaal en de kleedkamers moeten schoon en opgeruimd worden
achtergelaten. De verlichting dient te worden gedoofd en de douches moeten goed zijn
afgesloten.
Artikel 12:
Aansprakelijkheid
De huurder is aansprakelijk voor de goede orde, netheid en hygiëne in en om de
accommodatie. Hij ziet erop toe dat de onder zijn verantwoording staande personen deze
algemene voorwaarden strikt naleven.
Rijwielen en bromfietsen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden gestald.
Dieren worden niet in de accommodatie toegelaten.
De Stichting Sport Servicepunt is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor ongevallen,
schade aan of vermissing van eigendommen in en om de accommodatie.
Artikel 13:
Rookverbod
In alle binnensportaccommodaties vallend onder Sport Servicepunt Langedijk geldt een
algeheel rookverbod. Bij overtreding zal Sport Servicepunt Langedijk de hieruit volgende
boetes bij de huurder in rekening brengen.
Artikel 14:
Personeel
De verhuurder heeft te allen tijde toegang tot de sporthal.
Artikel 15:
Diversen
Zonder toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan:
- het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik
te geven aan derden.
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Eigen materiaal en/of gereedschap, buiten de daarvoor door de
verhuurder aangewezen plaatsen, in het complex op te slaan of op
te bergen.
- In de sporthal reclameborden, bekendmakingen of andere
aanduidingen van blijvende en/of niet blijvende aard aan te
brengen. Deze mogen slechts op vooraf aangewezen plaatsen
worden aangebracht, waarbij afspraken over de tijdsduur worden
gemaakt met Stichting Sportservicepunt.
- Het is de huurder niet toegestaan, niet aan de Stichting
Sportservicepunt toebehorende toestellen, werktuigen of meubilair
in de accommodatie op te slaan, zonder toestemming van de
Stichting Sportservicepunt Langedijk.
De huidige sponsoraanduidingen, gesitueerd in de sportaccommodaties, zijn ten behoeve
van Sport Servicepunt Langedijk en dienen te allen tijde zichtbaar te zijn
Artikel 16:
Voorschriften
De verhuurder is bevoegd nadere voorschiften voor het gebruik vast te stellen, hiervan wordt
schriftelijk mededeling gedaan aan de huurder.
Artikel 17:
Onvoorziene situaties
In gevallen waarin de gebruiksvoorschriften niet voorzien, beslist het dagelijks bestuur van
Stichting Sportservicepunt Langedijk c.q. de directeur, na de betrokken huurder te hebben
gehoord.
Artikel 18:
Opzegging
Bij niet nakomen van bovengenoemde voorschriften kan de verhuurder de huur opzeggen.
Artikel 19:
Restitutie
Bij toepassing van bepaalde regels heeft de huurder geen enkele aanspraak op
schadevergoeding of restitutie van de door hem betaalde huursom.
-

Algemeen:
Contact met de beheerder.
Sporthal Geestmerambacht

- 0226 – 31 32 64 (u wordt automatisch doorgeschakeld
naar de dienstdoende beheerder, ook bij afwezigheid)
- beheer@sportsl.nl
- Koos Melio, beheerder sportzalen en zwembaden

Contact met het Bedrijfsbureau.
-

0226 - 34 56 60 (administratie)
info@sportsl.nl
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