
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Sporthal Luttenberg 

Artikel 1 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Sportaccommodatie:  

de sporthal waarin ook begrepen de kleed- en doucheruimtes 

Stichting:  

Stichting Sportbelangen Luttenberg  

Gebruiker:  

De vereniging, de natuurlijke of rechtspersoon, die de gehele accommodatie of een gedeelte daarvan gebruikt. 

 

Artikel 2 

De openingstijden van de sportaccommodatie worden op het publicatiebord aangegeven. 

 

Artikel 3  

Wijziging van de overeenkomst (uitbreiding of vermindering uren) door de gebruiker is mogelijk door een schriftelijk 

verzoek dat minimaal 14 dagen voor het overeengekomen gebruik bij de Stichting wordt ingediend. Wijzigingsverzoeken 

die hieraan niet voldoen, worden in beginsel door de Stichting afgewezen. 

Eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de gebruiker is mogelijk door een schriftelijke verklaring die minimaal 

14 dagen voor het overeengekomen gebruik bij de Stichting wordt ingediend. Ontbindingsverzoeken die hieraan niet 

voldoen, geven de Stichting recht op een direct opeisbare vergoeding van 50% van de verschuldigde vergoeding.  

 

 Artikel 4  

Alle gebruiksvergoedingen op basis van een gebruikersovereenkomst dienen te worden voldaan volgens de op de factuur 

vermelde gegevens. 

De verschuldigde gebruiksvergoedingen voor gebruik van de sportaccommodatie anders dan bij wijze van een 

overeenkomst, dienen uiterlijk drie dagen voor de datum, waarop de sportaccommodatie in gebruik wordt genomen, ineens 

bij vooruitbetaling te worden voldaan.  

  

Artikel 5 

Indien de gebruiksvergoeding niet voor de onder artikel 4 genoemde data zijn voldaan, vervalt met ingang van die datum 

het gebruiksrecht. De kosten van invordering van de gebruiksvergoeding met bemiddeling vaneen deurwaarder of langs 

gerechtelijke weg zijn voor rekening van de gebruiker. 

  

Artikel 6  

Wanneer op vastgelegde uren geen gebruik is gemaakt van de ruimte, heeft de gebruiker geen recht op restitutie van de 

gebruiksvergoeding, tenzij dit minimaal 7 dagen voorafgaand aan het gebruik schriftelijk aan de Stichting is aangegeven. 

  

 

 



 

 

Artikel 7  

De Stichting behoudt zich het recht voor incidenteel voor belangrijke evenementen of onderhoudswerkzaamheden over 

de hal te beschikken. De gebruikers ontvangen hiervan zo mogelijk 1 maand tevoren bericht onder opgave van de in deze 

gevallen te verlenen vermindering van de gebruiksvergoeding. 

  

Artikel 8  

De aanwijzingen door het toezichthoudende personeel gegeven met betrekking tot het gebruik van de 

sportaccommodaties dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. De Stichting is bevoegd, in het belang van de 

goede orde, veiligheid of zedelijkheid, alsmede in het belang van een goede bedrijfsvoering een gebruiker en/of 

bezoeker zonder opgave van redenen uit de sportaccommodaties te doen verwijderen. Personen, die op grond van 

voorgaande bepaling uit de sportaccommodaties worden verwijderd, hebben geen aanspraak op enigerlei vergoeding, noch 

op restitutie van het door hen betaalde. 

  

Artikel 9  

Het is de gebruiker niet toegestaan de in de sportaccommodaties aanwezige spelmaterialen of toestellen te gebruiken, 

voorzover deze niet ter beschikking zijn gesteld vanwege de Stichting. Het plaatsen en verwijderen van materialen en/of 

toestellen moet geschieden door de gebruiker, in de aan gebruiker beschikbaar gestelde tijd, onder toezicht van het 

dienstdoende personeel. 

  

Artikel 10  

De speelvloeren mogen alleen betreden worden op schone sportschoenen, welke geen strepen en/of beschadigingen op de 

sportvloeren achterlaten. Gebruik van hars of andere kleefmiddelen is niet toegestaan. 

  

Artikel 11  

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: 

a. Beschadiging en/of verlies van eigendommen van de bezoekers en/of gebruikers. 

b. Schade en/of ongevallen, welke op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden van de 

sportaccommodaties. 

  

Artikel 12 

De gebruiker is verplicht de Stichting c.q. de beheerder onmiddellijk in kennis te stellen van alle schade en/of gebreken 

aan de hal of inventaris daarvan. 

 

Artikel 13 

a. Eventuele schade aan het gebouw en/of aanwezige materialen van de Stichting ontstaan door toedoen van de gebruiker, 

komen voor rekening van de gebruiker; 

b. onder de voor rekening van de gebruiker komende schade wordt in ieder geval begrepen de schade, welke is 

veroorzaakt door de toeschouwers van de door de gebruiker georganiseerde en/of gespeelde wedstrijden en 

evenementen; 

c. de gebruiker is in alle gevallen aansprakelijk voor een ordelijk verloop en toezicht in de sportaccommodaties tijdens de 

wedstrijden, trainingen, toernooien, demonstraties, evenementen, e.d. 

 

 



 

 

 

Artikel 14 

De in de hal aanwezige nooduitgangen mogen niet worden geblokkeerd; de brandblusmiddelen moeten bereikbaar zijn en 

blijven. In de gebruiksvergunning is bepaald hoeveel personen er in de hal aanwezig mogen zijn. 

 

Artikel 15 

De hal en/of kleedkamers dienen na het overeengekomen gebruik in schone staat en zoals deze in gebruik is genomen te 

worden achtergelaten.  

 

Artikel 16 

De gebruiker mag alleen binnen de overeengekomen tijd de hal betreden. Personen die de sport niet beoefenen hebben 

geen toegang tot de kleedkamers, douches en berging. In de zaal mogen zij enkel de neutrale zone betreden en 

plaatsnemen op de tribunes. 

  

 Artikel 17  

Zonder toestemming van de Stichting is het niet toegestaan:  

a. reclame te maken of te doen maken, anders dan op kledingstukken; 

b. entreegelden te heffen; 

c. evenementen per radio of televisie te doen uitzenden; 

d. muziek ten gehore te brengen, anders dan via de aanwezige geluidsinstallatie; 

e. dranken en etenswaren in de zaal te gebruiken. 

Aan deze toestemming kan de Stichting bepalingen en voorwaarden verbinden. 

  

Artikel 18  

Bij niet naleving van enige voorwaarde en/of bepaling van dit reglement is de Stichting bevoegd het gebruik terstond op 

te zeggen, zonder dat enige aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt. 

  

Artikel 19  

Verhuur aan derden is niet toegestaan, mits dit tijdig vooraf schriftelijk aan de Stichting wordt medegedeeld en indien 

geen hoger gebruiksbedrag dan door de Stichting in rekening is gebracht wordt berekend. 

  

Artikel 20  

De Stichting is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen c.q. aan te vullen indien zulks in het belang van de goede gang 

van zaken in of bij de sportaccommodaties mogelijk is. 

  

Artikel 21  

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de Stichting. 

  

Bestuur Stichting Sportbelangen Luttenberg 

Luttenberg, 30 april 2009 


