Algemene voorwaarden gebruik Sportterreinen
In deze regeling wordt verstaan onder:
‘de gemeente’
: de Gemeente Valkenswaard;
‘betaald gebruiker’
: de natuurlijke (tenminste 18 jaar of ouder) of rechtspersoon, die het terrein / de terreinen tegen
vergoeding heeft gebruikt;
‘medegebruikers’
: degene(n) die op uitnodiging van de betaald gebruiker de door hem/haar gebruikte terrein(en)
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.
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. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de gemeente Valkenswaard, Team Sport,
verhuur.sportenwelzijn@valkenswaard.nl
3. De grasvelden mogen van 1 juni tot tenminste 1 augustus niet bespeeld worden, tenzij betaald gebruiker en de gemeente
anders zijn overeengekomen. Uitzondering hierop is de golfsport die beoefend wordt op sportpark Den Dries.
Ingebruikname van de velden na 1 augustus geschiedt in overleg met de gemeente.
4. Een (seizoens)aanvraag zal niet worden toegewezen, indien er sprake is van nog openstaande nota’s waarvan de
vervaldatum is verstreken.
5. Ingebruikgeving van het gebruikte aan derden, al dan niet tegen vergoeding, is zonder schriftelijke toestemming van de
gemeente niet toegestaan.
6. Betaald gebruiker is gehouden het speelprogramma zo spoedig mogelijk - doch minstens vier dagen
tevoren - door te geven aan de gemeente.
7. De toegewezen gebruikstijd is inclusief warming-up. De kleed- en wasgelegenheden mogen gebruikt worden 15 minuten
vóór en na de gebruikstijd.
8. De toegewezen gebruikstijd kan niet (tussentijds) gewijzigd of geannuleerd worden.
9. 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.
10. 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.
11. De gemeente is verplicht zich, binnen machte, tot het goed bespeelbaar doen zijn van de terreinen. Dit met inachtneming
van onderstaande voorwaarden. De gemeente is bevoegd, indien weersgesteldheid, herstelwerkzaamheden of andere
oorzaken dit noodzakelijk maken, het terrein (de terreinen) onbespeelbaar te verklaren en het bespelen van het terrein (de
terreinen) te verbieden, zonder tot enige schadevergoeding genoodzaakt te zijn. Indien de mogelijkheid bestaat zal de
gemeente een ander terrein (andere terreinen) ter beschikking stellen. Het oordeel over de noodzaak van het buiten
gebruik stellen, is uitsluitend aan de gemeente voorbehouden

Huishoudelijk reglement
12. De betaald gebruiker is verplicht de accommodatie te gebruiken in overeenstemming met het (sport)doel waarvoor de
gebruiksvergoeding is aangevraagd, tenzij de gemeente schriftelijk toestemming heeft verleend voor andere wijze van
gebruik.
13. De kleding van medegebruikers van het terrein (de terreinen) moet voldoen aan de normen van fatsoen.
14. Voorwerpen die geen betrekking hebben op het spel of activiteit, mogen niet op het terrein worden geplaatst, tenzij
betaald gebruiker en de gemeente anders zijn overeengekomen.
15. Alle rechten ten aanzien van reclame, radio en televisie blijven aan de gemeente voorbehouden.
16. Aanwijzingen, van het door de gemeente aangewezen personeel, met betrekking tot het gebruik van de accommodatie
dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
17. Extra werkzaamheden, buiten de normale gang van zaken, door betaald gebruiker aangevraagd, komen voor rekening
van betaald gebruiker.
18. De terreinen en kleedkamers moeten een half uur na afloop van de wedstrijden ontruimd en verlaten zijn. Het
schoonhouden van kleed- en wasgelegenheden geschiedt vanwege betaald gebruiker.
19. Auto’s, motorrijwielen, scooters, (brom)fietsen, etc. mogen uitsluitend op of in de daarvoor bestemde parkeerruimten of
rekken worden geplaatst.
20. Honden worden alleen aangelijnd op het sportpark toegelaten.
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21. Het is betaald gebruiker zonder goedkeuring van de gemeente niet toegestaan op enigerlei wijze op het gebruikte handel
te drijven of toe te staan dat er handel wordt gedreven.
22. De betaald gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de orde maatregelen en andere
aanwijzingen, door of namens de gemeente gegeven.
23. De betaald gebruiker, of leider, is verantwoordelijk voor het verloop van de activiteiten en het houden van toezicht
tijdens het gebruik van de accommodatie. De zorg voor een goede gang van zaken vóór, tijdens en na de wedstrijden,
dan wel direct buiten als binnen de afrastering, blijft de taak van de betaald gebruiker c.q. leider.
Algemene voorwaarden
24. De gemeente behoudt het recht, voor bijzondere gelegenheden zoals bijv. evenementen, vrij te beschikken over het
terrein (de terreinen), met inachtneming van de redelijke belangen van de betaald gebruiker. In dit geval heeft betaald
gebruiker aanspraak op vermindering van de gebruiksvergoeding.
25. Betaald gebruiker kan, noch wegens het tijdelijke gemis van genot van de accommodatie, noch in geval van geleden of
te lijden schade, ongeacht wat de oorzaak is, schadevergoeding van de gemeente vorderen.
26. De betaald gebruiker is wettelijk aansprakelijk voor de door hem, zijn leider en/of medegebruiker(s) aangebrachte
schade(s) anders dan door normaal gebruik overeenkomstig deze voorwaarden, aan het terrein (de terreinen), opstanden
of aanwezige materialen van de gemeente of verenigingen. De kosten voortkomend hieruit zullen verhaald worden op de
betaald gebruiker.
27. De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor het beschadigen, verwisselen of zoekraken van materialen en
eigendommen van betaald gebruiker en/of diens medegebruikers, onverschillig of deze zich op de terreinen, dan wel in
de opstanden bevinden, tenzij schuld van de gemeente aantoonbaar is.

Slot opmerking
28. De gemeente is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen c.q. aan te vullen, indien dit in het belang is van de goede gang
van zaken op het sportpark.
29. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de gemeente.
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