Huurvoorwaarden
Sporthallen ”Putter Eng” en ”De Meeuwen”

Algemeen Jaarlijks wordt de actuele versie ”Huurvoorwaarden Sporthallen ”Putter Eng”en ”De Meeuwen”,
gelijktijdig met het seizoen verhuurschema door de stichting aan de huurder toegezonden.

1. De volledige huur van de sporthallen is in eerste instantie en bij voorrang mogelijk voor scholen en
sportverenigingen uit de gemeente Putten, die bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. In het
geval van niet volledige huur van de sporthallen (deelhuur), is het mogelijk
om van dit principe af te wijken. Dit ter beoordeling van het bestuur van de ”Stichting Binnensport
Putten”.

2. Het definitieve seizoen verhuurschema wordt vastgesteld op 31 mei van elk jaar. Seizoen- aanvragen
worden na genoemde datum bevestigd.

3. De aanvraag voor incidentele huur moet in principe 2 maanden voor de huurdatum worden ingediend.
Ingediende aanvragen binnen deze periode kunnen tot gevolg hebben dat andere huurders alsnog
voorrang krijgen.

4. Elke huurder is na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van het bestuur van de ”Stichting
Binnensport Putten” bevoegd entree te heffen van de bezoekers.

5. Voor de huur van de accommodatie is een vergoeding verschuldigd.
Deze huurvergoeding wordt na gebruik in de daaropvolgende maand aan de huurder in rekening
gebracht. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden op
IBAN NL68ABNA0586408762 t.n.v. ”Stichting Binnensport Putten”, onder vermelding van het
factuurnummer.

6. In het geval van annulering van de huur van de accommodatie binnen 4 weken van de toewijzingsdatum,
is de huurder de volledige vergoeding verschuldigd. Als de annulering meer dan 4 weken voor de
toewijzingsdatum plaatsvindt, wordt de gebruiker 50% van de verschuldigde huursom in rekening
gebracht.

7. De gebruikers mogen uitsluitend gebruik maken van de sporthal tijdens de ingehuurde uren. Het
opbouwen en afbreken van de toestellen en installaties valt binnen deze uren. Na gebruik dienen de
toestellen en installaties weer op de daarvoor bestemde plaatsen te worden opgeborgen.

8. Gebruikers van de sporthal dienen het schoeisel wat buiten wordt gedragen in de kleedkamer uit te
trekken. Jassen en tassen etc. moeten op de daarvoor bestemde plaatsen ondergebracht worden.

9. In de sporthal mag niet anders met de voor de desbetreffende activiteit geschikte schoenen worden
gesport. Sportschoenen met andere dan witte zolen mogen alleen worden gedragen indien daarop
nadrukkelijk is aangegeven "no marking sole".
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10. De huurder is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde op de tribunes, alsmede voor door het
publiek aangericht schade en het schoonmaken van de tribunes. Bezoekers van de sporthal mogen zich
uitsluitend bevinden op de tribune. Het is verboden voor bezoekers zich op het speelveld te bevinden.

11. Voor het ten gehore brengen van muziek, het gebruik van de juryruimte, het scorebord, de omroep- en
muziekinstallatie is toestemming nodig van de beheerder.

12. Spelmaterialen zijn in principe niet in de huur begrepen en dienen door de gebruikers te worden
meegebracht.

13. De was- en kleedgelegenheden zijn alleen toegankelijk voor de gebruikers van de sporthal. Men mag zich
hierin niet langer ophouden dan strikt noodzakelijk.

14. Verontreiniging van het gebouw en het bijbehorende terrein is verboden. De kosten van schoonmaken als
gevolg van verontreiniging komen voor rekening van de huurder.

15. In de accommodatie mag niet worden gerookt. Consumpties mogen uitsluitend worden genuttigd in de
daarvoor aangewezen ruimte (zie pictogrammen in beide sporthalen).

16. Het meenemen van honden of andere dieren in de accommodaties is niet toegestaan.
17. Het is niet toegestaan fietsen, bromfietsen of andere motorvoertuigen anders dan op de daarvoor
bestemde plaatsen te parkeren.

18. De ”Stichting Binnensport Putten” draagt geen verantwoordelijkheid voor het beschadigen, verwisselen of
zoekraken van materialen en/of kleding, die door de gebruikers naar de sporthal zijn meegebracht of daar
zijn opgeborgen.

19. Door de ingebruikneming of het bezoeken van de accommodatie vrijwaart de huurder, de gebruiker en de
bezoeker de ”Stichting Binnensport Putten” uitdrukkelijk tegen alle aanspraken, welke ter zake van schade
of ongevallen tegen de ”Stichting Binnensport Putten” mochten worden gericht.

20. Tot de accommodatie mogen geen gebruikers worden toegelaten, voordat de, door de huurder
aangewezen leiding aanwezig is. Evenmin mag deze leiding zich verwijderen, voordat de gebruikers uit de
accommodatie vertrokken zijn. De leiding is namens de huurder verplicht erop toe te zien dat de
accommodatie ordelijk wordt gebruikt en is aansprakelijk voor het gedrag van de gebruikers. Onordelijk
gedrag kan verwijdering uit de accommodatie door de beheerder tot gevolg hebben.

21. Bij eventuele schade aan het gebouw of aan de toestellen wordt, voor rekening van de hieraan schuldige
huurder de benodigde reparaties uitgevoerd. De gebruikers zijn verplicht bij het ontstaan van
beschadigingen hiervan terstond melding te doen aan de beheerder.

22. De verbandmiddelen en de defibrillator mogen niet worden misbruikt. De telefoon kan uitsluitend worden
gebruikt voor het melden van noodgevallen (112) en het oproepen in dwingende gevallen van de
beheerder via het mobiele nummer 06-51165080.

23. Sportblessures of ongevallen dienen gemeld te worden bij de dienst doende beheerder of via
beheerder@binnensportputten.nl

24. De Stichting Binnensport Putten adviseert de verenigingen om bij grote evenementen verkeersregelaars /
parkeerbegeleiders aan te stellen.
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25. Onverminderd het vorenstaande heeft de ”Stichting Binnensport Putten” het recht de huurbevestiging
met onmiddellijke ingang te beëindigen en te ontbinden, althans ontbonden te verklaren, indien;

a. in het geval van calamiteit (en) en gelijktijdig het Gemeentelijk calamiteitenplan
in werking treedt;

b. het gehuurde dient terstond ter beschikking gesteld te worden aan de
Gemeentelijke overheid, ondanks dat de huurtoewijzing schriftelijk is bevestigd
door de ”Stichting Binnensport Putten” aan de huurder.

26. In alle gevallen waarin deze huurvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de ”Stichting
Binnensport Putten”.
Deze huurvoorwaarden worden ook bekend gemaakt door middel van publicatie op de publicatieborden in de
beide sporthallen en via de website www.binnensportputten.nl
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