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Huurovereenkomst sportaccommodatie 

Artikel 1. Sportaccommodatie 

 De huur van een veld of zaal is inclusief kleedkamergebruik; 

 De huurder dient stipt en direct alle aanwijzingen op te volgen van de gemeentelijke 
toezichthouder; 

 Het opbouwen en afbreken van de gebruikte materialen dient door de huurder in de door 
hem gehuurde tijd worden gedaan; 

 De huurder dient de kleedlokalen een half uur na het gebruik te hebben ontruimd en 
opgeruimd; 

 De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onjuist gebruik van de 
sportmaterialen; 

 De huurder dient in het bezit te zijn van een geldig bedrijfshulpverlening certificaat. 

Artikel 2: Reservering/Annulering 

 Een aanvraag voor de huur van een sportaccommodatie van de Gemeente Vlissingen 
moet minimaal 8 dagen van te voren worden ingediend via het e-mailadres 
verhuur@vlissingen.nl. Of telefonisch op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 
via telefoonnummer (0118) 48 73 26 of (0118) 48 72 15. 

 In de laatste 4 weken voor de reserveringsdatum worden bij annulering 100% van de 
kosten in rekening gebracht; 

 De gemeente accepteert alleen schriftelijke annuleringen die bij voorkeur per e-mail 
worden gedaan. 

Artikel 3: Sluiting 

De sportaccommodaties zijn gesloten op: 

 Eerste Paasdag; 

 Nieuwjaarsdag; 

 Koningsdag; 

 Bevrijdingsdag; 

 Eerste Pinksterdag; 

 Eerste Kerstdag; 

 Goede Vrijdag van 16.00-24.00 uur; 

 4 Mei van 16.00-24.00 uur; 

 5 December van 15.00-24.00 uur; 

 24 December van 15.00-24.00 uur; 

 31 December van 15.00-24.00 uur; 

 Zondag van 17.00-24.00 uur. 
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Gesloten voor training, oefenwedstrijd en zomeravondcompetitie op: 

 Tweede Paasdag; 

 Tweede Pinksterdag; 

 Tweede kerstdag; 

 Hemelvaartsdag. 

 Verhuur van de gymnastieklokalen in vakanties van het basisonderwijs is in overleg 
mogelijk; 

 Tijdens de eerste 6 weken in de zomervakantie van het basisonderwijs zijn de sporthallen 
gesloten; 

 De sportvelden ( natuurgras) zijn gesloten van week 24 tot en met 30; 

 Verhuur van de kunstgrasvelden is in overleg.  

 
Artikel 4: Schade en hinder 

 De huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik aan de 
sportaccommodatie wordt aangebracht; 

 De huurder is verplicht de sportaccommodatie zodanig te gebruiken dat hij geen hinder of 
overlast in welke vorm dan ook veroorzaakt. 

Artikel 5: Tussentijds beschikken over de sportaccommodatie 

 De gemeente Vlissingen is bevoegd na overleg met de huurder, geheel of gedeeltelijk te 
beschikken over de sportaccommodaties, ook al is deze voor een bepaald tijdvak of een 
bepaalde wedstrijd aan huurder in gebruik gegeven; 

 De huurder ontvangt hiervoor een evenredige financiële vergoeding. 

Artikel 6: Rook en drankverbod 

 Het is verboden te roken in de overdekte sportaccommodaties, eventuele boetes zijn voor 
rekening huurder; 

 Het drinken van alcoholische dranken buiten de kantine is niet toegestaan. 

Artikel 7: Richtlijnen 

 Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Richtlijnen voor het gebruik van 
sportaccommodaties evenals het Reglement op het gebruik van sportterreinen, 
speelvelden, gymnastieklokalen en sporthallen. 

Adressen 

 Voor verdere informatie kunt u onze website raadplegen: www.vlissingen.nl; 

 Telefoonnummer verhuur: (0118) 48 73 26 of (0118) 48 72 15; 

 E-mail verhuur: verhuur@vlissingen.nl; 

 Postadres: Verhuur Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. 
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