
 

 

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE ACCOMMODATIE 
SPORTHAL DE WISSEL 

 
1. Een ieder die de accommodatie van Sporthal De Wissel betreedt, bindt zich aan 

onderstaand reglement. 
 
2. In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. accommodatie de sporthal aan Schietberg 8 met bijbehorende kleed- en 
vergaderaccommodatie en horeca gedeelte; 

b. de verhuurder bestuur stichting Sporthal GHV; 
c. de huurder de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het gebruik van de sporthal of 

vergaderruimte door de stichting schriftelijk bevestigd is; 
d. de gebruiker een ieder die als sporter, toeschouwer, begeleider of bezoeker 

van de sporthal of de vergaderruimte gebruik maakt. 
 
3. Door de verhuurder wordt iedere verhuring schriftelijk bevestigd. Op deze bevestiging 

wordt vermeld: 
 a. datum en tijdstippen van de verhuurperiode; 

b. aard van de activiteit die zal plaats vinden in de sporthal; 
 c. de wijze van betaling. 
 
4. Wanneer door een huurder een reservering wordt geannuleerd, minder dan 3 maanden 

voor de datum, waarvoor de reservering geldt, worden de verschuldigde 
huurpenningen toch in rekening gebracht, In uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling 
aan de verhuurder, kan hiervan worden afgeweken. 

 
5. Alle aanwijzingen door de verhuurder en diens medewerkers gegeven, dienen te 

worden opgevolgd. 
 
6. Het is de huurder verboden zonder toestemming van de verhuurder de sporthal aan 

derden in gebruik te geven of te verhuren. 
 
7. Beschadigingen aan het gebouw, de lokalen of de zich daarin of daarop bevindende 

voorwerpen moeten door de huurder onmiddellijk ter kennis worden gebracht aan de 
beheerder van de sporthal of aan het stichtingsbestuur. 

 De kosten voor het herstel door of ten gevolge van onjuist gebruik, komen voor 
rekening van de huurder en moeten op de eerste aanzegging en zonder dat in gebreke 
stelling is vereist, aan de stichting worden vergoed. 

  
 Iedere huurder wordt geacht de lokalen en de zich daarin of daarop bevindende 

voorwerpen en toestellen in goede staat te hebben aangetroffen tenzij hij voor de 
aanvang van het gebruik van een aangetroffen beschadiging kennis heeft gegeven aan 
de beheerder van de sporthal of aan het stichtingsbestuur. Doet de huurder dit niet dan 
wordt aangenomen dat de laatste huurder schuldig is aan de beschadigingen, welke op 
een bepaald ogenblik worden geconstateerd, De kosten van herstel komen in dit geval 
voor rekening van de gebruiker. 

 De stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, schade of 
ongevallen door welke oorzaak dan ook, die verband houdt met het gebruik. 



 

 

8. Gebruik van tribunes, geluidsinstallatie, scorebord e.d. is slechts toegestaan na 
verkregen toestemming van of vanwege de stichting. De tribunes dienen door de 
huurder in de oorspronkelijke stand terug gezet te worden. 

 
9. De kleedkamers mogen niet eerder worden gebruikt dan 15 minuten vóór en niet 

langer dan 15 minuten ná de beschikbaar gestelde gebruikerstijd. 
 

10. Als huurtijd geldt officieel toegewezen tijd minus 5 minuten. Deze 5 minuten zijn 
nodig voor het opstellen en verplaatsen van gebruikerstoestellen.. Op- en afbouw van 
de verschillende zalen geschiedt binnen de overeengekomen huurtijd(en), zoals 
aangegeven in de huurovereenkomst. Schoonmaaktijden (niet behorende tot de 
standaardtijd) na een evenement of toernooi behoort tot de gehuurde tijd. 
Overschrijding van de overeengekomen tijd mag slechts geschieden na verkregen 
toestemming van de verhuurder en na overleg met de huurder in wiens huurtijd de 
uitloop plaats vindt. 
Ingeval van een niet-tijdige oplevering van het gehuurde wordt de extra gebruikerstijd, 
alsmede alle overige door de verhuurde dientengevolge te maken kosten, afzonderlijk 
aan de huurder in rekening gebracht. 

 
11. In de sporthal mag alleen geoefend worden onder leiding van hen, die daarvoor 

bevoegd zijn.  Als bevoegden worden in ieder geval aangemerkt zij, die in bezit zijn 
van: 

a. een akte van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in lichamelijke 
oefening. Onderscheidenlijk de akte lichamelijke opvoeding MO-P en 
lichamelijke opvoeding LO (akte JO); 

b. Het diploma MHBO Sport en bewegen; 
c. Een trainers of leidersdiploma van een door de NSF erkende sportbond. 

Buiten de genoemde bevoegdheden kunnen bepaalde personen door de huurder 
bevoegd geacht worden tot het optreden als leider of leidster. De aanvrager van de 
vergunning is verplicht aan de stichting de naam mee te delen van de persoon, die als 
leider of leidster zal optreden, desgewenst onder overlegging van bewijs van zijn of 
haar bekwaamheid. De huurder blijft verantwoordelijk voor onoordeelkundig en / of 
onverantwoordelijk gebruik van bedoelde turntoestellen of hulpmiddelen.  
  

12. Het is niet toegestaan de werkvloeren te betreden met schoeisel waarmee de straat is 
belopen. Het dragen van sportschoenen met niet afgevende zolen in de zaal is 
verplicht, tenzij het oefenen op blote voeten geschiedt.  
Het opstellen en gebruik maken van toestellen en voorwerpen zonder toestemming van 
leider of leidster is verboden. BIJ het verplaatsen van toestellen en voorwerpen moet 
de nodige voorzichtigheid in acht genomen worden. Het personeel  van de hal zal 
indien mogelijk op verzoek behulpzaam zijn bij het opzetten van toestellen. Het 
opstellen van netten en tostellen e.d. en ook het verwijderen van deze voorzieningen 
geschiedt in de gebruikerstijd (zie art. 10). De toestellen e.d. mogen alleen worden 
gebruikt overeenkomstig hun bestemming. Het zich zonder reden ophouden in de 
berging is verboden. Voor het einde van de gebruikerstijd dient alles weer ter 
bestemde plaats te worden opgeborgen. Niemand mag tot de lokalen worden 
toegelaten, voordat de leider of leidster aanwezig is. Deze verlaat het gebouw eerst 
nadat allen de lokalen hebben ontruimd. 
Tijdens het verblijf in kleed- en wasgelegenheid is de leider of leidster 
verantwoordelijk voor dat het omkleden en wassen in alle rust verloopt. De 



 

 

kleedlokalen mogen worden betreden 15 minuten voor aanvang van het in het 
zalenrooster genoemde gebruikerstijd en dienen 15 minuten na hert einde daarvan te 
zijn verlaten.  
De leider of leidster dient de sleutel van de kastjes af te halen bij de beheerder of 
barpersoneel. Na afloop dienen de sleutels te worden ingeleverd.  
 

13. Dranken of etenswaren dienen in het horeca gedeelte te worden genuttigd, Het 
meebrengen van huisdieren in de zaal, de gangen, kleed- en wasgelegenheden is 
verboden. 

 
14. Indien gewenst dient de huurder zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van een 

gediplomeerde EHBO-er. 
 

15. Het parkeren van fietsen, brommers en auto’s dient op de daarvoor aangewezen 
plaatsen te geschieden. Bij grote evenementen dient de huurder de gebruikers, 
bezoekers te verwijzen naar andere parkeermogelijkheden in de omgeving. 

 
16. Roken is in de totale accommodatie niet toegestaan. De tabakswet is van toepassing. 

De huurder wordt verantwoordelijk gesteld voor de naleving van de wet door de 
huurder zelf alsmede door degenen voor wie de huurder ruimte huurt. Maatregelen 
voor naleving van de tabakswet, de uitvoering, de risico’s en (financiële) gevolgen bij 
niet naleving, liggen bij de huurder van een accommodatie, Bij het niet nakomen van 
de tabakswet wordende financiële gevolgen zoals boetes e.d. in rekening gebracht bij 
de huurder en ontbinding van de huurovereenkomst kan een gevolg zijn.  .   

 
17. De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij wijze van uitzondering en om haar 

motiverende redenen over het verhuurde vrij te beschikken ten behoeve van eigen 
evenementen of van derden. De verhuurder stelt de huurder tenminste 2 maanden van 
te voren in kennis. Indien mogelijk dient de verhuurder de huurder een andere ruimte, 
tijd, dag aan te bieden. Indien geen van genoemde oplossingen mogelijk of acceptabel 
is zullen de betaalde huurpenningen, voor zover van toepassing, worden terug gestort. 

 
18. De verhuurder heeft het recht een ieder die op enigerlei wijze de orde verstoort of zich 

op niet gepaste wijze gedraagt, na mededeling aan de huurder of diens 
vertegenwoordiger, van het gehuurde te doen verwijderen c.q. de toegang tot het 
gehuurde voor bepaalde voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.  

 
19. Indien de huurder, na schriftelijke sommatie, nalatig blijft in de nakoming van enige 

verplichting, welk ingevolge de wet, de plaatselijke verordening en gebruiken en / of 
deze algemene voorwaarden die op hem rust, heeft de verhuurder het recht  hem aan te 
zeggen, dat hij de huur onmiddellijk tussentijds ontbindt, zonder dat daartoe enige 
ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn; alsmede is de huurder 
verplicht het gehuurde onverwijld te ontruimen.  

 
20. Het plaatsen van opstallen, reclameborden, bekendmakingen of andere aanduidingen 

is zonder toestemming van de stichting niet toegestaan. Het aankondigen van 
toernooien  e.d. kan in overleg met de beheerder van de sporthal op de daarvoor 
bestemde publicatieborden geschieden. 

 
21. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het stichtingsbestuur. 



 

 

 
22. Deze regels treden in werking op[ de eerstvolgende dag na goedkeuring door het 

stichtingsbestuur. 
 

 
Alleen een voor akkoord getekend huuraanvraagformulier wordt in behandeling genomen.  
De huurder dient de toegezonden bevestiging voor akkoord ondertekend aan de secretaris 
te retourneren. 
 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting Sporthal GHV in zijn vergadering te 
Goirle op 20-10-2003 
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