Verhuurvoorwaarden Sporthal De Schakel - Nieuwleusen 1/09/2017
1. Het gebruik van de sporthal is toegestaan na vooraf aangevraagde en verkregen schriftelijke
toestemming van Stichting De Schakel. De Stichting heeft het verlenen van toestemming
gedelegeerd aan de bedrijfsleider: Jan Kats.
2. De hal wordt in principe verhuurd tussen 08.00 en 23.00 uur. Zeven dagen per week. In
overleg kan bij uitzondering gebruik buiten die uren ook toegestaan worden.
3. Bij incidenteel gebruik is annuleren niet mogelijk. De huursom blijft men dan verschuldigd.
4. Bij vast gebruik geldt bij annulering een opzegtermijn van drie maanden.
5. Een huurder kan een optie aanvragen. Als na het nemen van de optie voor één of meer van
deze uren, belangstelling is bij een andere potentiële huurder, dan kan deze laatstgenoemde
het verzoek neerleggen bij de bedrijfsleider. De bedrijfsleider legt vervolgens contact met de
optienemer die in het uiterste geval direct moet beslissen of hij de uren definitief afneemt.
Twee weken vóór de aangevraagde optiedatum zal de optie automatisch overgaan in vaste
huur en is huur verschuldigd.
6. Het gebruik van de sporthal mag alleen in aanwezigheid van een volwassene plaatsvinden.
7. Het gebruik van gymnastiektoestellen en materialen mag alleen onder deskundige leiding
van een daartoe opgeleide persoon plaatsvinden. Dit valt te allen tijde onder de
verantwoordelijkheid van de huurder.
8. Het gebruik van gymtoestellen buiten de sporthal is niet toegestaan.
9. In het gehele gebouw is roken verboden.
10. In de sporthal is het verboden consumpties te gebruiken.
11. De sporthal is een half uur vóór gebruik open en sluit een half uur na gebruik.
12. De vloer van de zaal mag alleen betreden worden met sportschoenen die niet afgeven ( dus
geen zwarte zool ) en die niet buiten gedragen zijn.
13. Na afloop van het gebruik moet de gebruiker zorg dragen voor:
- Het terugplaatsen van de toestellen en materialen op de daarvoor bestemde plaatsen in
de berging en sluiting van de waterkranen.
- Het veegschoon achterlaten van de zaal en kleedkamers ( wanneer u deze niet schoon
achterlaat, worden de extra schoonmaakkosten bij u in rekening gebracht). Dit moet
tijdig gebeuren, zodat, als de hal na het gebruik aansluitend door een andere gebruiker
afgehuurd is, deze op dat moment schoon en opgeruimd is.
14. De gehuurde ruimte mag niet aan derden worden onderverhuurd.
15. De huurder is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat
schade aan de Schakel ontstaat.
16. De tarieven voor het huren van de sporthallen staan vermeld op de site en worden per jaar
vastgesteld.
17. De tarieven zijn onderverdeeld in vaste gebruikers, incidentele gebruikers uit Nieuwleusen en
incidentele gebruikers buiten Nieuwleusen.
18. Voor niet sportactiviteiten zowel cultureel als commercieel geldt een afwijkend tarief wat
wordt vastgesteld door de bedrijfsleider.

19. De huurder is verplicht om de manager direct te informeren als er schade aan De Schakel
ontstaat of dreigt te ontstaan. Geconstateerde schade of veroorzaakte schade moet zo snel
mogelijk gemeld worden bij de bedrijfsleider. (tel 0529-481772 of 06-31003781)
20. De huurder is ten opzichte van De Stichting aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan
De Schakel als deze veroorzaakt is door de huurder of andere personen waarvoor de huurder
aansprakelijk is. Tenzij de huurder aannemelijk maakt dat er geen sprake is van schuld of
nalatigheid. De definitieve vaststelling van aansprakelijkheid ligt bij de
verzekeringsmaatschappij van De Schakel.
21. Stichting de Schakel, noch haar personeel kan aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen
die in de accommodatie gebeuren, noch voor vermissing, diefstal of beschadiging van kleding
en of andere eigendommen.

Betaling:
Achteraf stuurt Stichting de Schakel u een rekening. De berekening is gebaseerd op het bestand zoals
dat op de site staat. U wordt verzocht de rekening binnen 2 weken te betalen door het geld over te
maken op rekeningnummer: NL35 RABO 0325 6552 94 t.n.v. Stichting De Schakel.
VRAGEN:
Voor vragen of verdere informatie verwijzen wij naar onze site: www.sporthaldeschakel.nl
Of u kunt zich in verbinding stellen met de bedrijfsleider Jan Kats:
E mail: info@sporthaldeschakel.nl
Tel: 06-31003781.

