Voorwaarden m.b.t. het gebruik van de gemeentelijke
Binnensportaccommodaties.

I. In deze voorwaarden en bepalingen wordt verstaan onder:
“contractant”

: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een accommodatie
om niet in gebruik is gegeven danwel is verhuurd.

“gebruiker”

: ieder die, op grond van het bepaalde sub II, 4 of krachtens
zondere toestemming daartoe gerechtigd, gebruik maakt van de
accommodatie.

“ accommodatie” : de in de huur- of gebruiksovereenkomst omschreven ruimte voor de
binnensportbeoefening, alsmede de daarbij behorende toiletten,
kleed en waslokaliteiten.
“het gebouw”

: het gebouw waar zich de accommodatie bevindt.

II. De verhuur c.q. ingebruikgeving geschiedt onder de hierna volgende voorwaarden
en bepalingen.
1) De accommodatie mag alleen worden gebruikt gedurende de toegewezen gebruikstijd
en alleen voor het doel waartoe zij is toegewezen. Door of namens Burgemeester en
wethouders kan een maximum worden gesteld aan het aantal personen dat gedurende
de toegewezen gebruikstijd van de accommodatie gebruik mag maken en de eis
worden gesteld dat een nominatieve opgave wordt gedaan van de gebruikers tot dit
maximum.
2) Het opstellen en opbergen van de benodigde materiaal en het reinigen van toestellen
en de vloer na gebruik van magnesiumpoeder e.d. dient binnen de gebruikerstijd te
geschieden.
3) Van de kleed- en waslokaliteiten mag gebruik worden gemaakt van maximaal 15
minuten vόόr en 15 minuten na de toegewezen gebruikerstijd.
4) Het gebruik van de accommodatie is slechts toegestaan aan contractant en aan leden
van de vereniging- of clubcontractant. Tevens is het gebruik ervan toegestaan aan
leden van de bezoekende vereniging (en) / club (s), mits, desgevraagd aan de
beheerder een nominatieve opgave kan worden overlegd. (indien deze niet kan worden
overlegd, heeft de beheerder de bevoegdheid om aan anderen dan leden van de
vereniging- of clubcontractant het gebruik van de accommodatie te verbieden.

a) Indien, op grond van de bepaalde sub II,1, een maximum is gesteld, geldt het
vorenstaande met inachtneming van het gestelde maximum en de in dat kader
gedaan nominatieve opgave;
b) Onderverhuur of ingebruikgeving van de accommodatie aan derden (waaronder
niet wordt verstaan het medegebruik door derden, als bedoeld sub a en b ) is niet
toegestaan.

5) Het is niet toegestaan:
a) rijwielen, bromfietsen e.d. te plaatsen voor de ingang en binnen het gebouw;
b) muziek te gehore te brengen, tenzij als ritmische begeleidding bij de oefeningen,
koopwaren aan te bieden of huisdieren mee naar binnen te nemen; een en ander
behoudens ontheffing door de burgemeester;
c) roken in zaal, kleedkamers gangen, wasgelegenheid, toiletten of andere voor de
sportbeoefening bestemde ruimte;
d) etenswaren in het gebouw te nuttigen (behoudens in het eventueel aanwezige
restaurant) of glaswerk mee naar binnen te nemen;
e) de vloer van de voor sportbeoefening bestemde ruimte te betreden anders dan met
door de beheerder toegestaan sportschoeisel dat geen sporen op de vloer of
toestellen achter laat en na diens oordeel voldoet aan daaraan te stellen
hygiënische eisen. ander dan door de beheerder toegestaan spelmateriaal te
gebruiken;
f) de ruimte waarvan het gebruik is toegestaan te verontreinigen.
(papier en afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde
afvalbaken). Ingeval van ernstige verontreiniging door gebruiker(s) wordt het
gebouw van gemeentewege schoongemaakt op kosten van contractant;
g) in, op of aan de accommodatie reclame aan te brengen of op wijze reclame te
voeren, anders dan op kleding, schoeisel of sportartikelen, behoudens ontheffing
door burgemeester en wethouders.
6) Het gebruik van gym- of turntoestellen is slechts toegestaan na daartoe speciaal
verleende toestemming van burgemeester en wethouders of van de door dezen
aangewezen ambtenaar. Deze toestemming wordt slechts verleend indien de oefening
geschieden onder deskundige leiding.
7) Onverminderd het ter zake sub 21 bepaalde, is de gemeente en haar personeel niet
aansprakelijk voor ongevallen of schade als gevolg van het gebruik maken van
bedoelde toestellen, zulks onverschillig of het gebruik al dan niet was toegestaan, dit al
of niet onder leiding van een deskundige plaats vond of onder leiding van iemand die
ten onrechte als deskundige c.q. bevoegde was aangemerkt.

8) Het gebruik van magnesiumpoeder is toegestaan mits na afloop van oefeningen vloer
en toestellen door de gebruiker(s), worden gereinigd.
9) Toestellen en oefenmiddelen dienen na afloop der oefeningen door de gebruiker(s),
naar aanwijzing van de beheerder, te worden opgeborgen.
10) Het gebruik, verplaatsen en opbergen der toestellen dient met de grootste
voorzichtigheid te geschieden; bij verplaatsing dient van de daartoe bestemde
hulpmiddelen gebruik te worden gemaakt; verslepen der toestellen of andere
spelmateriaal is verboden. Toestellen of andere oefenmateriaal mogen niet buiten het
gebouw worden gebracht, tenzij met toestemming van de beheerder.
11) De tot het gebruik gerechtigde deelnemers(sters) aan de lessen of de oefening, worden
niet eerder tot de accommodatie toegelaten dan nadat de leider(ster) der oefeningen
aanwezig is; de leider(ster)verlaat de accommodatie niet nadat alle deelnemers(sters)
zijn vertrokken.
12) Contractant wordt geacht de lokalen en inventaris in goede staat te hebben
aangetroffen, tenzij hij of een gebruiker vόόr de aanvang van het gebruik van een
aangetroffen beschadiging kennis heeft gegeven aan de beheerder. Geschiedt dit niet,
dan wordt contractant schuldig geacht aan de beschadigingen, welke na het gebruik
worden geconstateerd, behoudens door hem te leveren tegenbewijs.
13) Van beschadigingen aan de accommodatie of de inventaris moet(en) de gebruiker(s)
onmiddellijk kennis geven aan de beheerder of aan Sportbedrijf Oosterhout.

14) Het personeel belast met beheer van of toezicht op de accommodatie heeft ten allen
tijde toegang op de accommodatie.
15) De beheerder of het dienstdoende personeel is bevoegd in het belang van orde,
veiligheid en zedelijkheid alsmede in het belang van een goede bedrijfsvoering aan de
gebruiker(s) aanwijzingen met betrekking tot diens (hun) gedrag te geven en deze bij
niet voldoen daaraan, uit de accommodatie te (doen) verwijderen en/of toegang te
ontzeggen. De beheerder of het dienstdoende personeel is bevoegd om, ingeval een
maximum is gesteld, als bedoeld in II, sub 1 respectievelijk in 4a, eenieder die boven
dat maximum aanwezig is te (doen) verwijderen en/of de toegang te ontzeggen, zulks
te zijner keuze, en zonder de nominatieve opgave, mocht deze al gedaan zijn, in acht
nemen en indien aan de sommatie aan betrokkene(n) tot vertrek geen gevolg wordt
gegeven, eenieder van de betrokken gebruikersgroep te (doen) verwijderen en/of de
toegang te ontzeggen. Indien deze laatste maatregel is toegepast, bestaat geen recht
op restitutie van betaalde gebruiksbedrag. In dit geval is het bepaald in artikel 22, voor

zover betreft het doen van een schriftelijk mededeling aan contractant, niet van
toepassing.
16) De gemeente behoudt zich het recht voor om
a) bij bijzondere gelegenheden (toernooien of evenementen) alsmede bij onvoorziene
noodzaak tot onderhoud reparatie e.d. – zulks ter harer uitsluitende beoordeling –
het gebruik te onderbreken, in welk geval de contractant geen schadevergoeding
kan vorderen, doch wel de verschuldigde gebruiksvergoeding naar evenredigheid
zal worden verminderd.
b) van een onderbreking van het gebruik in een geval als bedoeld sub a zal door of
namens burgemeester en wethouders aan contractant tenminste 21 dagen vόόr de
betreffende datum(data) schriftelijk mededeling worden gedaan, respectievelijk zo
spoedig mogelijk.
17) De gemeente behoudt zich het recht voor om een lopende gebruiks- of
huurovereenkomst tussentijds te beëindigen.
18)
a) De contractant c.q. gebruiker is verplicht (zich) voldoende te verzekeren tegen het
risico van het gebruik van de accommodatie en van zich daarin bevindende
materialen.
b) De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen en/of schade
ontstaan door of voortvloeiende uit het gebruik van de accommodatie of van de zich
daarin bevindende materialen. Zij is echter gehouden deze in goede staat te
houden.
c) De contractant is aansprakelijk voor alle schade welke aan de accommodatie,
bijbehorende ruimte en materialen door de gebruiker(s) is toegebracht,
onverminderd de eigen aansprakelijkheid der veroorzaker(s) der schade.
d) De gemeente en haar personeel aanvaarden evenmin aansprakelijkheid ter zake
van verlies, vermissing, diefstal, beschadiging of teniet gaan van aan de gebruikers
toebehorende kleding, sportkleding of andere voorwerpen.

19) Indien de contractant of gebruiker(s) aan enig op hem(hen), ingevolgde deze
voorwaarden en bepalingen rustende verplichting niet voldoet(n) , is de gemeente
gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de huur- of
gebruiksovereenkomst als ontbonden te beschouwen respectievelijk onmiddellijk te
beëindigen, -waarvan alsdan onverwijld schriftelijk mededeling zal worden gedaan aan
contractant - verminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen, waaronder in
ieder geval totaal verschuldigde vergoeding over de totale gebruikstermijn.

20) E.H.B.O
a) In de gymnastiekzalen dienen de gebruikers zelf voor E.H.B.O. benodigdheden te
zorgen.
b) In de sporthallen c.q. zwembaden wordt enkel eerste hulp verleend voor sportlestel,
voortvloeiende uit een ongeval direct verband houdende met een op dat moment in
de accommodatie beoefende sport c.q. zwemactiviteit.

