Bijlage 1

Algemene Gebruiks Voorwaarden (behorende bij Gebruiksovereenkomst
Sportaccommodaties in de gemeente IJsselstein)

Algemeen
De gemeente IJsselstein stelt bezoekers/gebruikers in de gelegenheid sport en daaraan
verwante c.q. daarmee gepaard gaande activiteiten te beoefenen in en/of gebruik te maken
van allerhande voorzieningen in de Sportaccommodaties in de gemeente IJsselstein.
Inherent aan voornoemde dienstverlening door de gemeente is:
-

De ter beschikkingstelling van ruimten, daaronder begrepen kleedkamers, douches en
toiletten.
Een goede temperatuur, verlichting en klimaatbeheersing in/van de Sportaccommodatie.
Het gebruik van (warm en koud) watervoorzieningen.
Het verzorgen van het groot en klein onderhoud aan de sportaccommodatie.
Parkeergelegenheid voor de gebruiker en/of haar belanghebbenden.
Het verzorgen van een adequate EHBO-voorziening.
Aanschaf en onderhoud van een aantal sportmaterialen en de mogelijkheid tot het veilig
opslaan van deze materialen en benodigdheden.
Het eventueel ter beschikking stellen van opbergruimte ten behoeve van eigen materiaal
van de gebruiker, na schriftelijke toestemming van de gemeente.
Het uitvoeren van basis schoonmaakwerkzaamheden.

Artikel 1
Definities
1.
In deze Algemene Gebruiks Voorwaarden worden aan de onderstaande termen de
volgende betekenissen toegekend:
De gemeente:
De gemeente IJsselstein.
Gebruiker:
de natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam de
gebruiksovereenkomst is gesteld.
Sportaccommodatie: Sportaccommodatie gelegen in IJsselstein.
2.
Deze Algemene Gebruiks Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen
tussen de gemeente en de gebruiker.

Artikel 2
Het gebruik
1.
De gebruiker zal zich terzake van het gebruik van de Sportaccommodatie alsmede
terzake van het gebruik van door de gemeente aan de gebruiker ter beschikking
gestelde roerende zaken dienen te gedragen in overeenstemming met de wet en
hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt.
2.
In het voorkomende geval is de gebruiker gehouden de door de medewerkers van de
gemeente gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
3.
De gebruiker mag bij het gebruik van de Sportaccommodatie en/of bij zijn bezoek geen
hinder of overlast veroorzaken en zal zich er voor inspannen dat vanwege haar
aanwezige derden dit evenmin doen.
4.
Het is de gebruiker zonder toestemming van de gemeente verboden om in de
sportaccommodatie horeca-activiteiten te ontplooien.
5.
Zonder schriftelijke toestemming van de Gemeente is het gebruiker niet toegestaan:
a. de sportaccommodatie aan derden in gebruik te geven of in ondergebruik af te
staan;
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b.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

eigen materialen en/of toestellen in de sportaccommodatie aan te brengen of op te
slaan.
Tijdens de duur van de reservering moet in de accommodatie een door de gebruiker
aan te wijzen persoon aanwezig zijn, die namens gebruiker gemachtigd is handelend
op te treden.
De gebruiker is verantwoordelijk voor toezicht op een ordelijk gebruik van de ter
beschikking gestelde ruimte en op naleving van deze algemene voorwaarden en de
huisregels voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties.
De kleedkamers en wasgelegenheden zijn toegankelijk 15 minuten voor de te
gebruiken tijd en dienen uiterlijk 30 minuten ná het verstrijken van de gehuurde tijd te
zijn verlaten.
Materialen en toestellen, welke tot de sportaccommodatie behoren, dienen door
gebruiker zelf te worden geïnstalleerd of geplaatst en na gebruik weer te worden
opgeruimd. Dit opbouwen en opruimen dient te geschieden binnen de te gebruiken
tijden.
De accommodatie mag alleen worden gebruikt gedurende de tijdvakken die op de
schriftelijke bevestiging zijn vermeld. Ruiling van gereserveerde uren alsook geheel of
gedeeltelijke overdracht van uren aan derden is alleen toegestaan na schriftelijke
toestemming van de gemeente. Overschrijding van de uren wordt in rekening gebracht,
waarbij bij een overschrijding van 16-30 minuten een half uur en bij een overschrijding
van 31-60 minuten een heel uur in rekening wordt gebracht enzovoorts.
Gebruiker zal zich inspannen om te zorgen dat zijn leden zich gedragen volgens de
algemeen geldende normen. Dit geldt ook in geval van gebruik van de bijbehorende
kleed- wasaccommodaties, alle andere toegankelijke nevenruimten en speciaal op
voor publiek toegankelijke tribunes en opgangen. Hieronder wordt tevens verstaan het
waken over de veiligheid en de gezondheid van de leden van gebruiker. Gebruiker is
daartoe gehouden zelf te zorgen voor de aanwezigheid van voldoende materialen en
hulpverleners ten behoeve van EHBO.
Bij het ontstaan of constateren van defecten of beschadigingen aan de
sportaccommodatie is gebruiker gehouden hiervan zo spoedig mogelijk het
dienstdoend personeel van de gemeente in kennis te stellen. Voor rekening van
gebruiker komen de kosten van herstel van schade, toegebracht aan de
sportaccommodatie, die is ontstaan door schuld van de gebruiker, hetzij uit nalatigheid,
verwaarlozing, onvoldoende toezicht of anderszins, één en ander ter beoordeling van
de gemeente.
De Gemeente is gerechtigd, om in een geval van door gebruiker aan/in enige
accommodatie of voorziening aangerichte schade, waarvan de afwikkeling niet naar
tevredenheid is geschied, dan wel bij achterstand in de betaling, aan de gebruiker de
toegang tot de accommodatie te ontzeggen of de ingebruikgeving te weigeren.
Indien de gebruiker entree wil heffen tot de sportaccommodatie is hiervoor de
voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van de Gemeente, die daaraan nadere
voorwaarden kan stellen. Tenzij anders overeengekomen, dient de gebruiker dan zelf
voor de organisatie van en de controle op de kaartverkoop te zorgen.

Artikel 3
Niet voldoen aan verplichtingen
1.
Bij niet, niet volledig of niet binnen de gestelde eerste betalingstermijn voldoen aan zijn
(betalings)verplichtingen zal de gebruiker – na door de Gemeente schriftelijk te zijn
aangemaand om binnen 8 dagen alsnog zijn verplichtingen na te komen – door het
ongebruikt laten verlopen van deze termijn, zonder dat enige formaliteit is vereist, in
gebreke zijn en zal de Gemeente het recht hebben de gebruiksovereenkomst te
beëindigen, onverminderd de verplichting van de gebruiker tot vergoeding aan de
Gemeente van kosten, schaden en interesten.

2

2. De Gebruiker zal dan verplicht zijn op eerste aanzegging door de Gemeente de
sportaccommodatie te ontruimen en ter vrije beschikking van de Gemeente te stellen,
alles onverminderd de verplichting van de gebruiker tot betaling van de verschuldigde
gebruiksvergoeding, een eventuele rentevergoeding en van gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, welke de Gemeente maakt ter handhaving of uitvoering van
de bepalingen van de gebruiksovereenkomst.
3. Gebruiker neemt aan alle vergoedingen in het kader van dit artikel onverwijld te voldoen,
overeenkomstig de door de Gemeente op te stellen rekening.

Artikel 4
Veiligheid leden en/of bezoekers
1.
De gebruiker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan de Sportaccommodatie:
a. Goederen te koop aan te bieden;
b. Dieren, etenswaren, alcoholische consumpties, verdovende middelen, gevaarlijke
of hinderlijke stoffen of wapens in de Sportaccommodatie te brengen of met zich
mee te voeren of te gebruiken.
2.
In verband met het bepaalde in lid 1 van dit artikel en in het kader van de algemene
veiligheid kunnen de medewerkers van de gemeente de gebruiker verzoeken inzage te
verschaffen in door de gebruiker meegevoerde (hand)bagage of (sport)tassen. In geval
van weigering van medewerking kan de gebruiker de toegang tot de
Sportaccommodatie worden ontzegd.
3.
Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door de
gebruiker, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de gevallen genoemd in lid 1 van
dit artikel, zal
a. de gebruiker de toegang tot de Sportaccommodatie worden ontzegd;
b. aangifte worden gedaan bij de politie;
c. de gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, waaronder
doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst door/van de gemeente;
d. aan de gebruiker de kosten van herstel van schade, toegebracht aan de
sportaccommodatie, die is ontstaan door schuld van gebruiker, diens leden en/of
bezoekers, hetzij uit nalatigheid, verwaarlozing, onvoldoende toezicht of
anderszins, een en ander ter beoordeling van de Gemeente, in rekening worden
gebracht.
4.
Uit oogpunt van (het garanderen van) de veiligheid van de gebruiker en in verband met
de opsporing en vervolging van strafbare feiten is de gemeente gerechtigd in de
Sportaccommodatie, met uitzondering van de kleedkamers, toiletten en douches,
beeld- of geluidsopnamen te (doen) maken.
5.
De Gemeente behoudt zich voorts het recht voor personen of groepen van personen,
die naar zijn oordeel gevaar op (kunnen gaan) leveren voor de openbare orde, de
goede zeden, de veiligheid van anderen, of de toestand van de accommodatie, zonder
nadere verklaring, de toegang tot de sportaccommodatie te ontzeggen of hieruit te
(doen) verwijderen. Deze maatregelen kunnen ook worden toegepast op bij gebruiker
in dienst zijnde werknemers, leden en bezoekers van de sportaccommodatie.

Artikel 5
Aansprakelijkheid
1.
Het verblijf van de gebruiker in, alsmede het gebruik door de gebruiker van de
Sportaccommodatie geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker en/of
haar leden en/of bezoekers. De (eventuele) aansprakelijkheid van de gemeente jegens
de gebruiker en/of haar leden en/of bezoekers is te allen tijde (slechts) beperkt tot
a. eventuele wettelijke aansprakelijkheid (WA) en
b. tot het bedrag dat (eventueel) wordt uitgekeerd op grond van de WA beroeps- en
bedrijfsverzekering van de gemeente.
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2.

De gebruiker verbindt zich jegens de gemeente te allen tijde verzekerd te zijn door het
afsluiten en gesloten houden van adequate verzekeringen.

3.

De gemeente aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor (financiële)
aanspraken en vorderingen van derden - daaronder o.a. begrepen eventuele
bezoekers, cursisten, leerlingen, medewerkers en/of leden van de gebruiker - die het
gevolg zijn van de uitoefening van de gebruikersactiviteiten door de gebruiker, alsmede
het gevolg zijn van het gebruik van de Sportaccommodatie door de gebruiker.

Artikel 6
Reserveren
1.
Aanvragen voor het gebruiken van sportaccommodaties voor actieve sportbeoefening
met inbegrip van voorzieningen kan door gebruiker on-line of schriftelijk geschieden,
indien men eerder daarvan gebruik heeft gemaakt onder vermelding van het bij de
Gemeente geregistreerde correspondentieadres van gebruiker. Bij incidenteel gebruik
kan, indien de omstandigheden naar de mening van de Gemeente daartoe aanleiding
geven, volstaan worden met mondelinge of telefonische aanvraag.
2.
Aanvragen zijn voor de Gemeente pas bindend nadat zij door de Gemeente schriftelijk
zijn bevestigd of in incidentele gevallen mondeling zijn geaccepteerd op daarbij te
stellen nadere voorwaarden. Aanvragen zijn voor gebruiker bindend na ontvangst door
de Gemeente van de aanvraag, tenzij de Gemeente aangeeft dat het gevraagde niet
ter beschikking gesteld kan worden op de door aanvrager gevraagde tijden.
3.
De aanvrager voor het gebruiken van een sportaccommodatie en/of -voorziening
verklaart door het enkele feit van de aanvraag door gebruiker te zijn gemachtigd tot het
doen van de aanvraag. Bij ontkenning te enigertijd van deze machtiging door gebruiker
is de aanvrager persoonlijk aansprakelijk en staat borg voor de naleving van alle door
de aanvraag en bevestiging aangegane verplichtingen van gebruiker.
4.
De Gemeente behoudt zich het recht voor, om als daar volgens hem dringende
redenen voor zijn, eenzijdig van de gebruiksovereenkomst af te wijken. Als
voorbeelden van zo’n dringende reden kunnen worden genoemd een belangrijk
toernooi of evenement, of een om reden van algemeen belang gewenste
roosterwijziging voor de desbetreffende accommodatie. Voor zover mogelijk wordt
daarbij vervangende accommodatie en/of tijd aangeboden.
5.
Ook bij mondelinge ingebruikgeving zijn de bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden van toepassing.

Artikel 7
Annuleringen / niet doorgaan van het gebruik
1.
Annulering van gedane aanvragen kan slechts geschieden op door de Gemeente te
stellen voorwaarden, onder vergoeding van gemaakte kosten en van eventueel, naar
de mening van de Gemeente, gederfde inkomsten. Naast het hiervoor genoemde
bedraagt deze vergoeding ten minste:
a. Indien minder dan 61 dagen tot maximaal 30 dagen voor de ingebruikname het
gebruik wordt geannuleerd 50% van de gebruiksvergoeding.
b. Indien minder dan 30 dagen voor de geplande ingebruikname het gebruik wordt
geannuleerd 100% van de gebruiksvergoeding.
2.
Over alle in gebruik te geven data en tijden waarop gebruiker, zonder voorafgaande
annulering, geen gebruik maakt van de sportaccommodatie is de volledige
gebruiksvergoeding verschuldigd.

Artikel 8
Gesloten dagen
Op algemeen erkende feestdagen en in de zomervakantie kunnen de in gebruik gegeven
accommodaties geheel of gedeeltelijk gesloten zijn.
4

Artikel 9
Geschillen
1.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2.
Alle geschillen tussen de gemeente en de gebruiker voortvloeiende of samenhangende
met deze overeenkomst, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één van
de partijen als zodanig zijn aangemerkt, zullen worden beslecht door de bevoegde
rechter te Utrecht.
3.
Het staat partijen vrij via bemiddeling (mediation) tot oplossing van een geschil te
komen.
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