
Algemene voorwaarden incidentele verhuur sportaccommodaties 
 

 

De overdekte sportaccommodaties in de gemeente Veldhoven zijn gebouwd om sport 

en beweging mogelijk te maken voor vele inwoners. Voor het incidenteel gebruiken 

ervan gelden algemene voorwaarden, zodat iedereen prettig gebruik kan blijven 

maken van de accommodaties. 

 
Artikel 1: looptijd uren 

Van de gemeente ontvangt de huurder een bevestiging met dag(en) en tijd(en) voor 

het gebruik van de gehuurde sportaccommodatie. U kunt niet eerder terecht dan de 

genoemde begintijd. Zorg ervoor dat u voor de eindtijd klaar bent met het opzetten en 

afbreken van toestellen enzovoorts. Zo hebben huurders van opvolgende uren ook op 

tijd de beschikking over de accommodatie. Houd 5 minuten aan het begin en einde 

van de gebruikstijd vrij. 

 
Artikel 2: bestemming 

De sportaccommodaties zijn alleen te huur voor sportdoeleinden. 

 

In de gymzalen mag de gebruiker geen zaalvoetbal spelen, met uitzondering van 

jeugd t/m groep 8/JO12. De gemeente gaat ervan uit dat de huurder/gebruiker 

bekend is met de manier van gebruik van de accommodatie en materialen. 

 

Gebruikmaken van de toestellen mag alleen onder leiding van een daarvoor bevoegde 

en verantwoordelijke leider. De gebruiker moet de opgezette toestellen na gebruik op 

de daarvoor aangegeven plaats terugzetten. 

 

Artikel 3: ongevallen 

Voor ongevallen, die in de zalen of de daarbij behorende lokalen gebeuren, draagt de 

gemeente Veldhoven geen enkele verantwoordelijkheid, tenzij ze ontstaan zijn door 

slecht onderhoud van materialen en toestellen. Het is de bedoeling dat de gebruiker 

tegen wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd.  

 

Gebruikers moeten zelf zorgen voor de aanwezigheid van minimaal 1 bhv’er of 

EHBO’er.  

 

Is de groep groter dan 20 personen, dan is de gebruiker verplicht om minimaal 2 

bhv’ers of EHBO’ers aanwezig te hebben.                                         

 

Artikel 4: beschadiging 

De gebruiker is verplicht de gehuurde accommodatie en de inventaris in behoorlijke 

staat te houden. U moet alle beschadigingen die tijdens het gebruik ontstaan 

onmiddellijk aan de beheerder melden. De gemeente Veldhoven herstelt de 

beschadigingen. De gebruiker vergoedt de kosten hiervan en ontvangt hiervoor een 

factuur. 

 
Artikel 5: gebruik magnesium en krijt 

De gemeente kan het gebruik van magnesium, krijt of soortgelijke stoffen verbieden 

als deze vloer, matten of ander materiaal verontreinigen of beschadigen. 

 
Artikel 6: verbod roken, betreden vloer, glaswerk 

a) Het is niet toegestaan in de zalen en de daarbij behorende ruimten te roken. 

b) U mag de zalen alleen betreden op blote voeten en op zaalsportschoenen zonder 

zwarte rubber zolen. Het is niet toegestaan zaalsportschoenen te gebruiken die 

ook buiten gebruikt zijn. 
c) In de zalen en de daarbij behorende ruimten is glaswerk (zoals flessen) verboden. 

 
Artikel 7: leeftijd gebruiker 

De gemeente verhuurt de overdekte sportaccommodaties alleen aan personen die 18 

jaar of ouder zijn en aan verenigingen. Tijdens het gebruik ervan is minimaal één 

persoon van 18 jaar of ouder aanwezig, die verantwoordelijk is voor een juist gebruik 

van de accommodatie en het voldoen aan deze voorwaarden. 



Artikel 8: toegang andere personen dan sporters 
 

 

Sporthallen 

Alleen sporters hebben toegang tot de sportzaal en de kleedaccommodaties, tenzij 

andere personen voor het verloop van de oefeningen of wedstrijden strikt noodzakelijk 

zijn. 

 
Gymnastieklokalen 

In de gymzalen zijn andere personen dan sporters toegestaan als dit gewenst is voor 

de activiteiten. 

 
Artikel 9: orde 

De gebruiker draagt zelf zorg voor toezicht en handhaving van de orde, zowel in de 

accommodatie en kleedkamer als bij de ingang van het gebouw. Alleen als er een 

verantwoordelijk leider aanwezig is, krijgen anderen toegang tot de accommodatie. 

 

Artikel 10: verwarming, water, elektriciteit 

Alleen de beheerder regelt de temperatuur in de zalen en bijbehorende lokalen en 

bedient eventuele regelaars van de centrale verwarming. 

Het is de bedoeling dat de gebruiker zuinig omgaat met water en elektriciteit 

(verlichting). De gebruiker is verantwoordelijk voor het sluiten van de kranen en – 

uitgezonderd in de sporthallen - voor het uitschakelen van de verlichting. 
 

Artikel 11: toezicht 

Gebruiker is verplicht alle aanwijzingen van de beheerder op te volgen en alle 

bijzonderheden aan hem(haar) te melden. U mag de zalen niet aan anderen in gebruik 

geven. 

 
Artikel 12: zoekraken eigendommen 

Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor het zoekraken of ontvreemden van 

persoonlijke eigendommen enz. 


