
 
 

Voorwaarden voor het gebruik van de gemeentelijke sportzaal in Baarle-Nassau 
 
Artikel 1 

De gemeente Baarle-Nassau is eigenaar van de gemeentelijke sportzaal De Uilenpoort in Baarle-Nassau. Zij geeft 

derden de gelegenheid tot sportbeoefening in deze sportzaal of stelt de ruimte beschikbaar voor de organisatie 

van evenementen die passend zijn binnen deze accommodatie. Dat gebeurt onder de hierna volgende 

voorwaarden.  

 

Artikel 2 

a. De gebruiker heeft het recht tot gebruik van een sportzaal, alsmede van de daarbij behorende kleed- en 

wasruimten, voor een overeengekomen periode, tegen een vastgestelde prijs en vastgestelde tijden. 

b. De vastgestelde tijden worden afgerond op halve of hele uren. 

 

Artikel 3 

De gemeente Baarle-Nassau heeft het recht om de tijden, die niet schriftelijk voor de gebruiker zijn gereserveerd, 

aan derden ter beschikking te stellen. 

 

Artikel 4 

De sportzaal mag enkel gebruikt worden voor het beoefenen van de sport of voor evenementen, overeenkomstig 

het doel en de hiervoor opgestelde gebruiksvoorwaarden. 

 

Artikel 5 

De gebruiker heeft enkel toegang tot de sportzaal onder begeleiding van een volwassen leider of trainer. Deze 

begeleider is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de sportzaal. Deze begeleider dient zich te kunnen 

legitimeren. 

 

Artikel 6 

Toegang tot de kleedruimte(s) wordt verleend een kwartier voor het begin van de vastgestelde gebruikstijd tot 

een half uur na afloop ervan. Toegang tot de ontspanningsruimte wordt verleend tot een uur na afloop van de 

vastgestelde gebruikstijd. 

 

Artikel 7 

De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het gebruik van de sportzaal en bijbehorende ruimten, alsmede van de 

door de gemeente beschikbaar gestelde materialen, geschiedt overeenkomstig hun bestemming. Alle 

aanwijzingen van medewerkers van de gemeente als ook van toezichthoud(st)ers dienen stipt te worden 

opgevolgd.  

 

Artikel 8 

Medewerkers van de gemeente welke belast zijn met controle op het gebruik van de sportzaal als ook de 

toezichthoud(st)ers, kunnen bij gemotiveerde redenen aan een ieder de toegang tot de sportzaal ontzeggen. 

 

Artikel 9 

De gebruiker dient er voor te zorgen dat er tijdens het gebruik een gediplomeerd EHBO-hulpverlener aanwezig is. 

Voor EHBO-materiaal hoeft de gebruiker niet zelf te zorgen want dat is bij de sportzaal aanwezig.  

 

Artikel 10 

De gebruiker dient ervoor te zorgen dat hij tijdens het gebruik de beschikking heeft over eigen 

communicatiemiddelen waarmee externe hulpverleners in geval van nood kunnen worden gewaarschuwd. 

 



 

Artikel 11 

Het opstellen en afbouwen van de materialen dient te geschieden in de gehuurde tijdseenheid. 

Toestellen en andere materialen moeten zorgvuldig en op de juiste wijze worden gebruikt. Na afloop van het 

gebruik moet al het gebruikte materiaal in de berging op de daarvoor bestemde plaats worden teruggeplaatst. 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de markeringen, met de indelingsplattegrond van de 

bergingsruimte en met het vrijhouden van de nooduitgangen. Voor schade door onoordeelkundig gebruik van de 

sportvloer of de materialen is de gemeente op geen enkele wijze aansprakelijk. 

 

Artikel 12 

Ramen en deuren dienen na gebruik gesloten te worden. De gebruiker die op die dag het laatst gebruik maakt van 

de sportzaal zorgt dat de deur ook afgesloten wordt. 

 

Artikel 13 

Beschadigingen en vernielingen dienen direct gemeld te worden bij werknemers van de gemeente. Bij 

constatering van vernielingen en beschadigingen voor aanvang van de ingebruikneming van toestellen, 

materialen en/of de gymzaal mag geen aanvang genomen worden met het sporten of het evenement indien 

hierdoor schade kan ontstaan. 

 

Artikel 14 

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade welke aan het gebouw, terreinen of aan beschikbaar gestelde 

materialen zijn ontstaan door niet behoorlijk gebruik, een en ander ter beoordeling van de gemeente. 

 

Artikel 15 

Het is gebruiker verboden – behoudens bijzondere machtiging door of vanwege de gemeente - : 

a. De sportzaal te verhuren of aan derden ter beschikking te stellen; 

b. De sportzaal en andere daarvoor aangewezen ruimten te betreden met straatschoeisel, gymnastiekschoenen 

of andere sportschoenen, die reeds buiten de sportzaal als straatschoeisel worden gebruikt, daaronder 

begrepen gymnastiekschoenen die sporen op de sportvloer achterlaten;  

c. In de sportzaal of in de kleed- en wasruimten te roken en consumpties en/of alcoholhoudende dranken te 

gebruiken; 

d. Reclame, kennisgevingen of aankondigingen van welke aard ook in de sportzaal aan te brengen; 

e. Meegebrachte materialen van welke aard ook in de sportzaal of bijbehorende ruimten op te bergen, tenzij 

hiervoor toestemming door de gemeente is verleend; 

f. Binnen de gymzaal met ballen te spelen die buiten zijn gebruikt; 

g. Krijtlijnen of dergelijke op de vloer of op de muren aan te brengen; 

h. Motoren en (brom-)fietsen etc. binnen het gebouw te plaatsen; 

i. Gebruikers en bezoekers produceren geen overmatig geluid bij het betreden en verlaten van de sportzaal en 

laten geen afval achter in de omgeving van de sportzaal. 

 

Artikel 16 

De accommodatie dient schoon achtergelaten te worden. Extra schoonmaakuren ten gevolge van het niet in acht 

nemen van bovenstaande, kunnen aan de huurder in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 17 

Door of vanwege uit te voeren (onderhouds-)werkzaamheden of andere gebeurtenissen kan het recht tot gebruik 

van de sportzaal tijdelijk worden ingetrokken. Mededeling hiervan wordt in de regel 14 dagen tevoren aan de 

betreffende gebruiker gedaan. De gemeente kan in dat geval in geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden 

voor eventuele nadelige gevolgen daaruit voortvloeiende. 

 

Artikel 18 

De gebruiker kan de in gebruik gegeven uren wijzigen of annuleren. Indien zij dit 14 dagen tevoren aan de 

gemeente meldt, brengt de gemeente hiervoor geen kosten bij de gebruiker in rekening en worden de eventueel 

al betaalde gebruiksvergoedingen voor de geannuleerde uren gerestitueerd.  

Bij een wijziging of annulering van uren binnen een periode van 14 dagen wordt geen bedrag gerestitueerd.  



Indien de gemeente de reservering annuleert, betaalt hij de eventueel al betaalde gebruiksvergoeding terug aan 

de gebruiker. 

 

 

Artikel 19  

De gemeente is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen noch voor vermissing, vernieling en dergelijke 

van eigendommen van gebruikers.  

 

Artikel 20 

a. Indien de gebruiker zijn verplichtingen, waaronder begrepen vooraf betaling van de voor het gebruik van de 

sportzaal verschuldigde bedragen, niet nakomt, heeft de gemeente het recht de ingebruikgeving onmiddellijk 

te beëindigen en de gebruiker niet meer tot de sportzaal en/of bijbehorende ruimten toe te laten. De 

betalingsverplichting blijft bestaan, zulks ter beoordeling van de gemeente; 

b. De betalingsverplichting blijft eveneens bestaan, indien geen gebruik wordt gemaakt van de gereserveerde 

sportzaal en deze niet tijdig wordt afgemeld bij de gemeente. 

 

Artikel 21 

De gebruiker heeft kennis genomen van de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden die aan hem zijn overhandigd  

voor het aangaan van de ingebruikgevingsovereenkomst en met welke inhoud hij zich uitdrukkelijk akkoord 

verklaart. 

 

Artikel 22 

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de verhuurder. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau  

d.d. 24 september 2019 


