HUURVOORWAARDEN SPORTACCOMMODATIES
Artikel 1:
Sportseizoen
De verhuurder maakt, aan de hand van de reserveringen in het voorgaande seizoen, een planning
van de te huren zaalruimte en stuurt een reserveringsovereenkomst naar de huurder. Na controle door
de huurder dient deze ondertekend te worden terug gestuurd..
Artikel 2:
Feestdagen
De trainingen komen op volgende feestdagen te vervallen:
ste
de
ste
de
1 en 2 Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 1 en 2 Pinksterdag, Sinterklaas,
ste
de
Kerstavond, 1 en 2 kerstdag, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag.
Op deze dagen zijn de accommodaties beschikbaar voor toernooien en/of losse verhuur.
Artikel 3:
Onderhoud
Wegens onderhoud is een deel van de zalen niet beschikbaar in de schoolvakanties. In overleg met
de beheerder kan bekeken worden of hierop een uitzondering gemaakt kan worden.
Artikel 4:
Annulering
Annulering van uren door of de huurder of verhuurder gedurende het seizoen dienen minimaal één
maand van tevoren schriftelijk worden kenbaar gemaakt. Gebeurt dit niet dan dient men zich aan de
huurovereenkomst te houden. Besluit men toch op te zeggen gelden de volgende annuleringskosten:
-

Een maand van te voren of eerder:
Tussen een maand en twee weken:
Tussen twee weken en een week:
Tussen een week en datum van inhuur:

10% van de totaalprijs
15% van de totaalprijs
25% van de totaalprijs
35% van de totaalprijs

Artikel 5:
Doel van de huur
De accommodatie mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel en de tijd die in het contract zijn
vermeld. De toegewezen kleed- en wasaccommodatie kan worden gebruikt van 15 minuten voor tot
30 minuten na de tijden die in het contract zijn aangegeven.
Artikel 6:
Huursom
De huursom kan worden opgevraagd bij het Bedrijfsbureau van SSL en wordt tevens vermeld in de
bevestiging van inhuur. SSL verhuurt de binnensportaccommodaties per heel uur. Als de huurder
desgewenst korter inhuurt wordt wel een geheel uur in rekening gebracht. De huurder dient zoveel
mogelijk aaneengesloten, hele uren in te huren.
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Artikel 7:
Betalingstermijn
De betaling van de huursom dient binnen 14 dagen na dagtekening van de rekening te worden
voldaan. Bij niet tijdige betaling wordt over het uitstaande bedrag 1 % per maand in rekening gebracht.
Artikel 8:
Invordering
Kosten, verbonden aan de invordering van de huursom, zoals kosten dagvaarding, redactie
dagvaarding, provisie en administratiekosten deurwaarder, zijn voor rekening van de huurder.
Artikel 9:
Beëindiging huurcontract
Indien de huurder nalatig is in het betalen van de huursom of in het nakomen van enige ander
verplichting, overeengekomen in het huurcontact of de bijgevoegde gebruiksvoorschriften, is de
verhuurder bevoegd om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen.
Artikel 10:
Gebruiksvoorschriften
De gebruiksvoorschriften dienen bij zowel het bestuur als de trainers / toezichthouders van de
vereniging bekend te zijn. Door ondertekening van de reserveringsbevestiging geeft de gebruiker aan
tevens akkoord te gaan met de gebruiksvoorschriften.
Artikel 11:
Huur volgende periode
De vereniging kan op geen enkele manier aanspraak maken op trainingsuren voor het volgende
seizoen. Mocht er enige wijziging in het rooster gewenst zijn, dit geldt zowel voor huurder als
verhuurder, dan dient dit voor aanvang van het seizoen aan de huurder of de verhuurder kenbaar te
worden gemaakt.
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