Algemene voorwaarden gebruik Gymzalen
In deze regeling wordt verstaan onder:
‘gemeente’
:
de Gemeente Valkenswaard;
‘betaald gebruiker’ :
de natuurlijke (tenminste 18 jaar of ouder) of rechtspersoon, die de gymzaal gebruikt tegen
vergoeding;
‘medegebruikers’
:
degene(n) die op uitnodiging van de betaald gebruiker de door hem/haar gebruikte gymzaal
medegebruiken;
‘leider’
:
degene die door de betaald gebruiker is aangewezen als zijnde de leidinggevende over de
medegebruiker(s) tijdens het uitvoeren van de activiteiten. De leider is tenminste
18 jaar of ouder en in het bezit van tenminste één erkend sportdiploma.

Openstellingen/aanvragen
1. Tijden openstelling:
a. maandag t/m vrijdag van 09.00 - 22.30 uur
b. zaterdag en zondag van 09.00 - 18.00 uur.
2. Gedurende de zes weken zomervakantie is de gymzaal voor alle gebruik gesloten.
3. De gymzaal is tevens gesloten op: 1 januari, 25 en 26 december.
Op 24 en 31 december is de gymzaal gesloten vanaf 16.00 uur.
4. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de gemeente Valkenswaard, Team Sport,
verhuur.sportenwelzijn@valkenswaard.nl
5. De toegewezen gebruikstijd geldt voor het gebruik van de gymzaal. De kleed- en wasgelegenheden mogen gebruikt
worden 15 minuten vóór en na de toegewezen gebruikstijd.
6. De toegewezen gebruikstijd kan niet (tussentijds) gewijzigd of geannuleerd worden.
7. In verband met wijzigingen door de (landelijke) sportbond van wedstrijdprogramma’s kunnen vaste
gebruikers/sportverenigingen vóór 1 oktober voor de nieuwe seizoenaanvragen nog (kosteloos) wijzigingen doorgeven.
8. Binnen 7 dagen na verzenddatum van het bevestigingsformulier door de gemeente Valkenswaard kan door de
klant/aanvrager nog kosteloos wijzigingen worden doorgegeven. Voornamelijk gericht op controle van eventuele
reserveringsfouten.

Huishoudelijk reglement
9. Het is verboden de gymzaal te betreden met buiten gedragen schoeisel. De gymzaal mag alleen betreden worden met
zaal- of sportschoenen, welke geen strepen of vegen nalaten.
10. Gebruik van Hars (of ander plakmiddel voor betere grip op de bal) is niet toegestaan.
11. De kleding van medegebruikers van de gymzaal moet voldoen aan de normen van fatsoen.
12. Bij gebruik van de was- en kleedgelegenheid dient men zich te houden aan de aldaar aangebrachte aanwijzingen.
13. Het gebouw is verboden voor huisdieren, tenzij anders overeengekomen met de gemeente.
14. (Brom)fietsen e.d. mogen niet in het gebouw geplaatst worden.
15. Het is de betaald gebruiker niet toegestaan de in de gymzaal aanwezige materialen te gebruiken, voor zover deze niet ter
beschikking zijn gesteld door de gemeente.
16. Voorwerpen die geen betrekking hebben op het spel of activiteit, mogen niet in het gebouw worden geplaatst.
17. Publiek mag niet worden toegelaten in de gymzaal, tenzij betaald gebruiker en gemeente anders zijn overeengekomen.
18. Voor het heffen van entreegelden dient een schriftelijk verzoek geplaatst te worden bij de gemeente. Zonder schriftelijke
toestemming van de gemeente is dit verboden.
19. Het plaatsen van opstallen zoals tribunes e.d. mag alleen geschieden na schriftelijke toestemming van de gemeente.
20. Alle rechten ten aanzien van reclame, radio en televisie blijven aan de gemeente voorbehouden.
21. Het is niet toegestaan consumptieartikelen, dranken, sport- en/of andere artikelen etc. in het gebouw aan te bieden, te
verkopen of te doen verkopen.
22. In de gymzaal mogen geen etenswaren en drank worden genuttigd.
23. In het gehele gebouw geldt een rookverbod.
24. De gymzaal dient binnen de gebruiktijd weer terug te zijn gebracht in oorspronkelijke staat. Alle toestellen en
spelmaterialen moeten op de daarvoor bestemde plaats in de bergruimte worden opgeborgen. Voor ballen e.d. moet de
betaald gebruiker zelf zorgdragen. Er mogen geen ballen gebruikt worden, welke buiten gebruikt zijn.
25. Aanwijzingen, van het door de gemeente aangewezen personeel, met betrekking tot het gebruik van de accommodatie
dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
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26. De gemeente heeft het recht ten behoeve van evenementen, zoals wedstrijden, uitvoeringen, beurzen, recepties etc., voor
ten hoogste tien willekeurige dagen per seizoen te beschikken over de gymzaal. In dit geval heeft betaald gebruiker
aanspraak op vermindering van de gebruikvergoeding. Betaald gebruiker zal hiervan, indien mogelijk, tenminste
veertien dagen van tevoren op de hoogte worden gesteld.
27. De gemeente heeft het recht de gymzaal te allen tijde te sluiten, indien bepaalde omstandigheden, (bijv. reparatie,
onderhoudswerkzaamheden), daartoe noodzaken. In dit geval heeft betaald gebruiker aanspraak op vermindering van de
gebruikvergoeding. Betaald gebruiker zal van deze sluiting zo mogelijk van tevoren in kennis worden gesteld.
28. De gemeente of diens gemachtigde heeft het recht een ieder die op enigerlei wijze de goede orde verstoort, zich niet op
gepaste wijze gedraagt, of handelt in strijd met deze voorwaarden, uit de gymzaal te doen verwijderen en, zo nodig, de
verdere toegang tot het gebouw te verbieden. Het reeds betaalde gebruiktarief wordt niet gerestitueerd.
29. Het door de gemeente aangewezen personeel heeft voor uitoefening van zijn functie te allen tijde toegang tot de
gymzaal.
30. De betaald gebruiker is verplicht de accommodatie te gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor het
gebruiktarief is aangevraagd.
31. De betaald gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de orde maatregelen en andere
aanwijzingen, door of namens de gemeente gegeven.
32. De betaald gebruiker, of leider, is verantwoordelijk voor het verloop van de activiteiten en het houden van toezicht
tijdens het gebruik van de accommodatie.
33. Betaald gebruiker, leider en medegebruiker(s) van de gymzaal zijn verplicht toezicht te houden op meegebrachte
kinderen en dienen overlast te voorkomen.
34. De betaald gebruiker is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn leider / medegebruiker(s) / meegebrachte
kinderen, aangebrachte schade(s) aan de gymzaal of de daarin aanwezige eigendommen c.q. materialen van gemeente of
verenigingen.
35. Zonder leiding mag niemand in de gymzaal of nevenvertrekken aanwezig zijn. De gemeente, of leider, is
verantwoordelijk voor de orde in het gebouw. Hij/zij verlaat als laatste het gebouw en draagt zorg dat:
a. de buitendeuren gesloten zijn;
b. de verlichting gedoofd is en de kranen dicht gedraaid zijn;
c. de toestellen op de daarvoor aangewezen plaats(en), zonder gevaar voor anderen, zijn opgeborgen;
d. schade aan gebouw of inventaris, ontstaan tijdens de gebruiktijd, direct gemeld wordt bij de gemeente. Indien naar
oordeel van gemeente nodig is, zal deze schade voor rekening van de betaald gebruiker worden hersteld.
36. Als leid(st)er komt slechts in aanmerking, hij/zij die minimaal 18 jaar is en in het bezit is van tenminste één erkend
sportdiploma. In afwijking van het vorenstaande kan, op schriftelijk verzoek van betaald gebruiker, door gemeente een
andere persoon worden toegestaan.

Slot opmerking
37. De gemeente stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen, aan medegebruikers overkomen en voor
beschadiging, diefstal en/of vermissing van eigendommen van medegebruikers van de accommodatie.
38. De gemeente is gerechtigd deze voorwaarden te wijzingen c.q. aan te vullen indien zulks in het belang is voor de goede
gang van zaken in de gymzaal.
39. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist gemeente.
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