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Artikel 1

Begrippen

•

Aanvraag:

•

het verzoek van de huurder aan de gemeente om de sportaccommodatie te huren;
Algemene voorwaarden:

•

algemene voorwaarden voor het huren van gemeentelijke sportaccommodaties
Aanvullende voorwaarden:

•

nadere regels voor de huurder van de in de bevestiging vermelde
sportaccommodatie;
Bevestiging:

•

schriftelijke verklaring in drievoud van de gemeente (als zijnde de overeenkomst) dat
de aanvraag (eventueel aangepast) is toegewezen;
Overeenkomst:
bestaat uit de aanvraag van de huurder en de bevestiging in drievoud van de
gemeente;

•

Derden:
partijen niet zijnde de gemeente of huurder(s);

•

Facturering:

•

het door de gemeente aan de huurder in rekening brengen van de op basis van de
overeenkomst verschuldigde bedragen;
Huurder:

•

de partij met wie de gemeente een huurovereenkomst aangaat met betrekking tot
huur van de sportaccommodatie;
Gedragscode:

•

de bij deze algemene voorwaarden behorende gedragscode en/of de geldende
huisregels van de betreffende sportaccommodatie;
Sportaccommodatie:

•

een gemeentelijke accommodatie of een gedeelte ervan waar sport wordt beoefend,
inclusief bijbehorende ruimtes zoals kleedkamers, douches en toiletten;
Gemeente:
de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Eindhoven c.q. degenen die
bevoegd zijn haar te vertegenwoordigen.

Artikel 2

Gedragscode, werkafspraken en huisregels

Indien bij deze algemene voorwaarden een gedragscode wordt gevoegd of indien voor de
betreffende sportaccommodatie huisregels of gebruikershandleidingen zijn opgesteld, dient de
huurder zich te houden aan het daarin bepaalde. In dat geval maken de gedragscode en/of de
huisregels en/of gebruikershandleidingen integraal onderdeel uit van deze algemene
voorwaarden.
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Artikel 3
1.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die de
gemeente sluit in haar civielrechtelijke hoedanigheid. Voorts zijn deze algemene
voorwaarden van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, onderhandelingen en
offertes die betrekking hebben op overeenkomsten en/of toekomstige overeenkomsten
en/of rechtsbetrekkingen alsmede aanvullende overeenkomsten.

2.

De gemeente sluit deze overeenkomst in haar civielrechtelijke hoedanigheid. Het
sluiten van de overeenkomst laat de publiekrechtelijke bevoegdheden van de
bestuursorganen van de gemeente onverlet.

3.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit door
partijen schriftelijk wordt overeengekomen.

4.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de huurder en/of derden wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen. De gemeente sluit slechts de overeenkomsten
onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat enkel onderhavige algemene voorwaarden
van de gemeente van toepassing zijn.

5.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of een overeenkomst nietig
is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen
de gemeente en huurder in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden
genomen. De overige bepalingen zullen worden uitgelegd alsof de ongeldige
bepalingen geen onderdeel daarvan uitmaken.

6.

Indien onderdelen van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n) in strijd zijn
met de algemene voorwaarden is de hiërarchie als volgt: ten eerste de overeenkomst,
ten tweede de eventueel bij de overeenkomst behorende bijlage(n), ten derde de
algemene voorwaarden. Indien in het bijzonder deel van deze algemene voorwaarden
een voorwaarde wordt gesteld, die verder gaat dan de voorwaarden in het algemene
deel, dan geldt de voorwaarde in het bijzonder deel.

7.

De gemeente is bevoegd deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk eenzijdig
te wijzigen. De gemeente maakt de gewijzigde algemene voorwaarden op passende
wijze aan de huurder bekend.

8.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de gemeente.
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Artikel 4
1.

Totstandkoming van de overeenkomst

De huurder kan telefonisch, via internet, e-mail of per formulier een aanvraag voor de
huur van de sportaccommodatie indienen. In de aanvraag wordt vermeld: de gewenste
sportaccommodatie, de gewenste huurtijd(en), de datum en/of de huurperiode en
daarnaast de aard van het gebruik.

2.

De gemeente vermeldt in de bevestiging in elk geval de toegewezen
sportaccommodatie, additionele voorzieningen voor de tak van sport en/of soort
evenement, de huur met bijbehorende betalingstermijnen en de eventueel van

3.

toepassing zijnde aanvullende voorwaarden.
De overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien een aanvraag van de huurder door
de gemeente schriftelijk is aanvaard of de overeenkomst op een andere wijze door
partijen schriftelijk is bevestigd. In beide gevallen dient de huurder van de twee
ontvangen exemplaren, één exemplaar ondertekend aan de gemeente te retourneren.
Aanvaarding van een aanbod of bevestiging van het bestaan van een overeenkomst
kan door de gemeente enkel geschieden door het daartoe bevoegde orgaan en indien
het daartoe de benodigde toestemming heeft verkregen, voor zover dit noodzakelijk is,
op basis van toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 5
1.

Soorten overeenkomst

Een seizoensovereenkomst is een overeenkomst voor de huur van de
sportaccommodatie voor een aaneengesloten periode van tenminste 6 maanden,
waarop het vastgestelde tarief van toepassing is.

2.

Een incidentele overeenkomst is een overeenkomst voor de eenmalig huur of
een overeengekomen bepaalde tijd voor het gebruik van de
sportaccommodatie.

Artikel 6
1.

Tarieven, prijzen, facturering en betaling

De tarieven voor de sportaccommodaties worden jaarlijks door het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven vastgesteld.

2.

De tarieven en prijzen zoals bepaald in de overeenkomst gelden gedurende de looptijd
van de overeenkomst, tenzij expliciet de vermelding “prijswijzigingen voorbehouden” in
de overeenkomst is opgenomen.

3.

De gemeente kan bij aanvang van de huurperiode een waarborgsom eisen. Deze
waarborgsom wordt door de gemeente verrekend met alle vorderingen die de
gemeente op de huurder heeft, ongeacht of deze vorderingen door de huurder worden
betwist.

4.

Aan de huurder zal geen rentevergoeding over de waarborgsom worden betaald.

5.

Indien de huurder de verschuldigde huur na het verstrijken van de in de
betalingsherinnering genoemde termijn nog niet heeft betaald, neemt de gemeente
incassomaatregelen. Alle kosten verbonden aan de incasso komen volledig voor
rekening van de huurder.
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6.

De huurder betaalt de door haar op basis van de overeenkomst verschuldigde
bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de aan haar toegezonden factuur aan de
gemeente, tenzij in een schriftelijke betalingsregeling anders is overeengekomen.

7.

Ingeval van wanbetaling van de huur is de gemeente gerechtigd, zonder dat sommatie
en/of ingebrekestelling is vereist, wettelijke rente in rekening te brengen.

8.

De huurder is niet gerechtigd de betaling van een factuur of een deel daarvan,
waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat, op te schorten dan wel te
verrekenen.

Artikel 7

1.

Wijziging, ontbinding of beëindiging van de
overeenkomst

Indien de huurder verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en zij de
tekortkoming, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling door de gemeente, niet
binnen de gestelde redelijke termijn heeft hersteld of indien de huurder van rechtswege
in verzuim is, kan de gemeente naar eigen keuze de overeenkomst met onmiddellijke
ingang ontbinden of nakoming vorderen van de verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst, ongeacht de aard of betekenis van de tekortkoming.

2.

De gemeente is in ieder geval gerechtigd de overeenkomst, zonder dat enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de huurder, geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke
ingang te ontbinden indien:
a. de huurder het huurtarief niet, dan wel niet tijdig heeft betaald;
b. er sprake is van het doen of in het vooruitzicht stellen door huurder van een gift of
een belofte aan één van de medewerkers van gemeente en/of aan enige andere
ten behoeve van de gemeente werkzame rechtspersonen teneinde hem of haar te
bewegen of te bevorderen dat enige al dan niet publiekrechtelijke rechtshandeling
wordt verricht;
c. er zich een overmachtsituatie voordoet bij de huurder en/of gemeente.
d. de huurder niet (meer) beschikt over de noodzakelijke publiekrechtelijke
vergunningen;
e. de huurder of diens bestuurder of feitelijk leidinggevende strafrechtelijk wordt
vervolgd voor een misdrijf;
f.

de huurder in staat van faillissement is verklaard, zijn faillissement is aangevraagd,
aan hem surséance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan dan
wel op de huurder de schuldsaneringsregeling, zoals bedoeld in artikel 284 van de
Faillissementswet, van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan;

g. de onderneming van de huurder wordt geliquideerd dan wel op zaken van de
huurder beslag is gelegd, in die zin dat de continuïteit van de huurder in gevaar
komt en/of indien de onderneming van de huurder op welke wijze dan ook geheel
of gedeeltelijk aan derden wordt overgedragen, waardoor de zeggenschap van de
onderneming verandert;
3.

Ontbinding van de overeenkomst geschiedt door middel van een aangetekend
schrijven aan de huurder. Ontbinding van de overeenkomst leidt nimmer tot
aansprakelijkheid van de gemeente.
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4.

De huurovereenkomst kan door de huurder, met gegronde argumenten, met
inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, tussentijds, schriftelijk worden
beëindigd.

5.

Verplichtingen, welke naar hun aard zijn bestemd om ook na ontbinding van de
overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van de overeenkomst bestaan.

Artikel 8
1.

Veiligheid en toezicht

Huurder is gedurende het gebruik van de sportaccommodatie te allen tijde
verantwoordelijk voor het handhaven van de orde, de veiligheid van de aanwezige
personen en het in acht nemen van de geldende huisregels van de
sportaccommodatie.

2.

De huurder is ingevolge lid 1 van dit artikel verantwoordelijk voor de bemensing en
uitvoering van EHBO, inclusief reanimatie, gedurende de huurperiode.

3.

De huurder is verantwoordelijk voor het te allen tijde aanwezig zijn van minimaal een
door de huurder aangewezen, aanspreekbaar verantwoordelijke contactpersoon. De
personalia van deze perso(o)n(en) dienen bekend te zijn bij de gemeente.

4.

De huurder draagt zorg voor het kennis nemen en in de praktijk kunnen toepassen van
de in het calamiteiten- en ontruimingsplan van de in de sportaccommodatie genoemde
ontruimingswijze en vluchtroutes. Tevens verleent de huurder medewerking aan een
door de gemeente georganiseerde ontruimingsoefening.

5.

De huurder draagt zorg voor de aanwezigheid van EHBO-materiaal.

6.

De huurder draagt zorg voor de registratie van (bijna) ongevallen in het log-/ EHBOboek. Indien geen log-/EHBO-boek aanwezig is draagt de huurder zorg voor de
melding van het (bijna) ongeval binnen 2 werkdagen aan de gemeente.

7.

De huurder draagt zorg dat de vluchtwegen obstakelvrij worden gehouden.

8.

Alle door of vanwege de gemeente gegeven gebruiksvoorschriften en aanwijzingen
inzake veiligheid, orde, rust, hygiëne, kleding, schoeisel e.d., worden door de huurder
strikt opgevolgd. Een reglement is op een voor eenieder toegankelijke plaats in/op de
sportaccommodatie aangebracht.

9.

De huurder is in de aan hem verhuurde sportaccommodatie tijdens de huurperiode
verantwoordelijk voor de toelating en het vertrek van en het toezicht op de gebruikers
en toeschouwers.

10.

De gemeente is bevoegd een medewerker aan te wijzen die toezicht houdt op de
naleving van alle door de gemeente gestelde voorwaarden. De huurder dient
aanwijzingen van de medewerker stipt en onverwijld op te volgen.

11.

Op verzoek van een door de gemeente aangestelde medewerker dient de huurder,
dan wel het aanwezig verantwoordelijk kader, zich te legitimeren.

12.

De huurder is verantwoordelijk voor het toezicht op de beoefening van de sport. De
huurder dient zorg te dragen voor het correcte gebruik van sporttoestellen,
sportinstallaties en materialen.

13.

De gemeente is te allen tijde bevoegd het gebruik van de accommodatie door de
huurder te staken en gestaakt te houden indien de huurder in strijd met dit artikel
onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen of over onvoldoende toezicht
beschikt.
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14.

De gemeente heeft het recht om met het oog op een (dreigende) calamiteit of
(dreigende) onregelmatigheid alle zich in de sportaccommodatie bevindende personen
of zaken uit de sportaccommodatie te doen verwijderen, dan wel niet tot de
sportaccommodatie toe te laten. De gemeente is niet aansprakelijk voor de eventuele
kosten en schade, welke voor de huurder hieruit mochten voortvloeien. De huurder
vrijwaart de gemeente tegen alle aanspraken van derden ter zake.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.

De huurder is jegens de gemeente aansprakelijk voor schade die tijdens het gebruik
aan de sportaccommodatie en sporttoestellen, sportinstallaties en materialen van de
gemeente wordt toegebracht door de huurder zelf, de door huurder ingeschakelde
derde(n) of derden, tenzij de schade redelijkerwijs niet aan huurder kan worden
toegerekend. De schade dient tijdens gebruik of direct na afloop bij de gemeente
worden gemeld.

2.

De gemeente is, indien zij niet in staat is om de overeengekomen sportaccommodatie
aan huurder ter beschikking te stellen, beperkt aansprakelijk voor schade ten hoogte
van de bedragen en gevallen waar de verzekering van de gemeente uitkeert. Iedere
verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

3.

De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die de huurder en/of derden lijdt als de
gemeente de beoefening van de sportactiviteit of evenement staakt, gestaakt houdt of
de beoefening van sport of het evenement verbiedt. Dit geldt ook indien het gebruik
van de sportaccommodatie door de huurder reeds is aangevangen. De huurder
vrijwaart de gemeente van aanspraken van derden.

4.

De gemeente is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of beschadiging
van zaken van huurder of derden of schade aan personen die in verband met het
gebruik door huurder in de sportaccommodatie verblijven. Huurder vrijwaart de
gemeente van alle aanspraken van derden.

5.

De huurder is verantwoordelijk voor de activiteit(en) die in de ter beschikking gestelde
sportaccommodatie plaats vinden. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit de activiteit(en) van de huurder.

6.

De huurder draagt zorg voor afdoende verzekering van zijn risico’s en voldoening van
de daarvoor verschuldigde premies. De gemeente kan overlegging van de benodigde
polissen en betalingsbewijzen eisen. Mocht huurder niet voldoen aan de verplichtingen
ter zake, dan is de gemeente ontslagen van de verplichting om de afgesproken
sportaccommodatie in gebruik af te staan.

7.

Ontbinding van de overeenkomst door de gemeente zal nimmer tot aansprakelijkheid
van de gemeente jegens de huurder leiden.
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Artikel 10 Staat van de sportaccommodatie
1.

De huurder dient iedere klacht over de staat van de aan hem in gebruik gegeven
sportaccommodatie onmiddellijk na constatering aan de gemeente mee te delen en ten
minste binnen 3 werkdagen schriftelijk aan gemeente te bevestigen. Indien de huurder
hiermee in verzuim blijft, wordt de sportaccommodatie geacht in goede staat te zijn
geweest.

2.

Indien de huurder de sportaccommodatie in mindere staat achterlaat, dan wordt dit
door de gemeente aan de gebruiker gemeld en verricht de gemeente datgene waarin
de huurder nalatig is gebleven. De kosten daarvan zal de gemeente op de huurder
verhalen.

Artikel 11 Gebruik van de sportaccommodatie
1.

Alleen de huurder heeft het recht op het gebruik van de sportaccommodatie
overeenkomstig de gegeven bestemming en gedurende de huurperiode. Ander gebruik
is zonder toestemming van de gemeente niet toegestaan.

2.

Het is de huurder niet toegestaan de sportaccommodatie aan derden in gebruik te

3.

De gemeente heeft te allen tijde en zonder voorafgaande toestemming van de huurder

4.

Het gebruik van de sportaccommodatie is slechts toegestaan overeenkomstig de in de

geven, te verhuren of ter beschikking te stellen.
toegang tot de sportaccommodatie.
bevestiging vermelde huurtijd en doeleinden. De tijden zijn inclusief op- en afbouw en
het schoon opleveren. Het gebruik van de kleedaccommodatie is vanaf 15 minuten
vóór aanvang en tot 15 minuten na beëindiging van de huurtijd toegestaan.
5.

Bij overschrijding van de overeengekomen uren wordt voor het berekenen van het
huurtarief de uitgelopen tijd naar boven afgerond op 15 minuten.

6.

Dienstruimten maken slechts deel uit van de sportaccommodatie indien dit in de
overeenkomst is opgenomen.

7.

De huurder zal de sportaccommodatie als een goed huisvader gebruiken.

8.

Zonder voorafgaande toestemming is het de huurder niet toegestaan in/op de
sportaccommodatie veranderingen aan te brengen of opstallen te plaatsen.

9.

De gemeente is te allen tijde bevoegd om de activiteiten te staken, gestaakt te houden
en te verbieden indien door weersomstandigheden, herstelwerkzaamheden of
anderszins het gebruik van de sportaccommodatie naar het oordeel van de gemeente
dient te worden nagelaten.

10.

Ingeval de sportaccommodatie door overmacht of door werkzaamheden niet door de
huurder kan worden gebruikt, zal de gemeente zo mogelijk vervangende ruimte
beschikbaar stellen en/of de huur verminderen naar evenredigheid van tijd en van het
gedeelte van de sportaccommodatie waarvan huurder geen gebruik kan maken.

11.

De huurder mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente,
geen wedstrijden houden waarbij publiek (eventueel tegen betaling) toegang heeft.
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Artikel 12

1.

Toestemming gemeente voorafgaand aan het
gebruik

De huurder dient vooraf schriftelijk toestemming te vragen bij de gemeente voor onder
andere de volgende activiteiten:

2.

a.

het aanbrengen van reclame;

b.

het ten gehore brengen van muziek;

c.

het opnemen/uitzenden van televisie- of radioreportages;

d.

het heffen van toegangsgelden;

e.

het overnachten op/in de accommodatie;

f.

het laten branden van de nachtverlichting;

g.

het opbouwen van stands, tenten, exposities e.d.

De gemeente is bevoegd om op kosten van de huurder de onder lid 1 van dit artikel
verleende toestemmingen onmiddellijk in te trekken indien niet aan de daaraan
gestelde specifieke voorwaarden is/wordt voldaan. De gemeente zal, indien zij van
deze bevoegdheid gebruik wil maken, de huurder eerst in de gelegenheid stellen om
alsnog te voldoen aan de gestelde criteria.

Artikel 13 Vergunningen en ontbinding
1.

Indien er buiten het regulier gebruik sprake is van gebruik in de vorm van (een)
evenement(en), waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q.
toeschouwers afwijkt van het reguliere gebruik, dient de huurder, indien vereist, vijf
werkdagen vóór aanvang van het evenement in het bezit te zijn van een door de
gemeente afgegeven evenementenvergunning en/of overige benodigde vergunningen
c.q. calamiteitenplan en/of ontheffingen en deze op verzoek te overleggen.

2.

De huurder dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen en/of ontheffingen
voor de te organiseren activiteit(en). Toestemming van de gemeente als bedoeld in het
lid 1 van artikel 12 houdt nadrukkelijk geen toezegging in ten aanzien van de verlening
van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen op grond van andere wet- en
regelgeving.

3.

De gemeente is gerechtigd bij het niet voldoen aan het in lid 1 van dit artikel gestelde, het
evenement niet toe te staan dan wel (tijdelijk) stil te leggen en bij geschil op kosten van
de huurder een extern deskundige te raadplegen en/of over te gaan tot ontbinding van de
overeenkomst waarbij de reeds door de gemeente gemaakte kosten en/of gederfde
inkomsten voor rekening komen van de huurder.
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Algemene voorwaarden
voor de huur van gemeentelijke sportaccommodaties
(2013) -

Artikel 14

Diensten van de gemeente binnen
sportaccommodaties

In het tarief zijn de volgende diensten die de gemeente levert inbegrepen:
• Het schoonhouden van de binnen / overdekte sportaccommodatie;

•
•

Het openen en sluiten van de accommodatie, voor zover de gebruiker geen sleutel heeft;
Het beheer en toezicht op naleving van de overeenkomst, het huishoudelijk reglement,
gebruiksvoorschriften, huisregels en calamiteitenplan;

•
•

De zorg voor energie, verwarming en (warm) water;
Het op peil houden van een goede luchtbehandeling.

Artikel 15

Eigendom

Alle goederen die door de gemeente in het kader van de overeenkomst aan de huurder
worden verstrekt en/of zijn vervaardigd, mogen door huurder op geen enkele andere wijze
worden gebruikt dan voor het doel waarvoor zij aan haar door de gemeente zijn verstrekt
en/of zijn vervaardigd. Alle dergelijke goederen blijven te allen tijde eigendom van de
gemeente en dienen door de huurder, in dezelfde staat als waarin zij ter beschikking werden
gesteld, aan de gemeente te worden geretourneerd. Eventuele schade wordt op de huurder
verhaald.

Artikel 16
1.

Overige bepalingen

Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te

2.

dragen.
Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst en/of deze algemene
voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement ’s-Hertogenbosch, tenzij bij overeenkomst anders wordt
overeengekomen.

3.

Op de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van
toepassing.

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven
op 11 december 2012
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