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ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK
SPORTCENTRUM DE TRITS
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden worden verstaan onder:

Sportcentrum
De sporthal met inbegrip van de oefenzaal, kleed-, was- en andere bijbehorende ruimten, alsmede
het zwembad met inbegrip van kleed-, douche- en andere bijbehorende ruimten.

Vergaderzaal
De lokaliteit, waar tegen voldoening aan zekere voorwaarden, vergaderingen e.d. kunnen worden
gehouden.

Foyer
De voor de bezoekers van het sportcentrum vrij toegankelijke restaurantruimte.

Bestuur
Het bestuur van Stichting De Trits.

Manager
De manager van het sportcentrum of zijn vervanger.

Sportcentrumfunctionaris
De medewerk(st)er in dienst van het sportcentrum.

Gebruiker
De vereniging, instelling of persoon, aan wie toestemming tot gebruik is gegeven.

Deelnemers
Degenen die door de gebruiker als deelnemer aan de sportactiviteit zijn geaccepteerd.

Artikel 2 Gebruiksvormen
Schoolgebruik
Gebruik door de in de gemeente Baarn gevestigde scholen, volgens het lesrooster, gedurende het
gehele schooljaar.
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Competitiegebruik
Gebruik voor wedstrijden in competitieverband.

Gebruik
Gebruik van de faciliteiten van Sportcentrum De Trits geheel of gedeeltelijk, waarbij duidelijk is
aangegeven startdatum huur en einddatum huur.

Incidenteel gebruik
Elke vorm van gebruik, zowel individueel als in groepsverband, welke eenmalig of slechts enkele
maanden per jaar plaatsvindt.

Artikel 3 De ingebruikgeving
1.

Het sportcentrum wordt in gebruik gegeven met inachtneming van het bepaalde in artikel
2.

2.

Het school-, competitie-, seizoen- en periodiek gebruik dient schriftelijk te worden
aangevraagd bij het Sportcentrum "De Trits", Goeman Borgesiuslaan 2 te Baarn.

3.

De ingebruikgeving geschiedt schriftelijk en iedere gebruiker ontvangt een exemplaar van
het reglement.

4a.

Indien de gebruiker de toewijzing annuleert, is hij 100% van de gebruiksvergoeding
verschuldigd; indien de annulering minstens 4 weken tevoren wordt gedaan, is 50% van de
gebruiksvergoeding verschuldigd.

4b.

Het bestuur kan het gebruik van het sportcentrum onmiddellijk beëindigen, zonder dat
enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder betaling van
enige vergoeding of teruggave van eventueel betaalde gelden:
1e

2e
3e
4e

indien de gebruiker de voor het gebruik geldende bepalingen en voorschriften, of
de aanwijzingen door het daartoe bevoegde personeel gegeven, niet of niet
behoorlijk nakomt;
indien het gebruik geschiedt in strijd met de openbare orde of goede zeden;
indien het gebruik uit andere hoofde tot klachten aanleiding geeft;
indien de gebruiker nalatig is in het nakomen van zijn geldende verplichtingen.

Artikel 4
1.

Het bestuur behoudt zich het recht voor, over het sportcentrum te kunnen beschikken:
a.
ten behoeve van het houden van bijzondere evenementen;
b.
indien deze op enig tijdstip door bijzondere omstandigheden niet voor
het toegestane gebruik beschikbaar is.
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2.

De gebruiker zal in deze gevallen zo vroegtijdig mogelijk in kennis worden gesteld.

3.

Aan het niet ter beschikking zijn van het sportcentrum kan de gebruiker generlei recht op
schadevergoeding ontlenen, doch hij zal ook geen gebruiksvergoeding verschuldigd zijn.

Artikel 5 De ingebruikneming
1.

De gebruiker van het sportcentrum mag hiervan uitsluitend gebruik maken voor de
beoefening van de in de schriftelijke ingebruikgeving aangegeven tak of takken van sport
en/of lichamelijke oefening, op de dagen, speel- en oefentijden, welke eveneens in die
gebruikgeving zijn vermeld.

2.

Gebruik voor andere doeleinden is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van de
manager c.q. het bestuur.

3.

Bij het uitlopen van wedstrijden of andere evenementen met meer dan 15 minuten, zal
deze overschrijding in rekening worden gebracht, waarbij een gedeelte van een uur voor
een heel uur zal worden gerekend, zie de bepalingen van artikel 7 onder 10.

4.

De kleed-, was-, en doucheruimten mogen 15 minuten vóór en na de tijden waarop het
sportcentrum is toegewezen, worden gebruikt.

Artikel 6 Feestdagen
Het sportcentrum kan op erkende feestdagen slechts bij uitzondering worden gebruikt. Verzoeken
hiertoe dienen tenminste 4 weken tevoren, schriftelijk te worden gericht aan de manager c.q. het
bestuur. Voor dit gebruik wordt een dubbel tarief in rekening gebracht.

Artikel 7 Het gebruik
1.

De gebruiker draagt zorg voor een goede organisatie en toezicht, zowel vóór, tijdens als na
afloop van het gebruik.

2.

De verenigingen of andere organisaties die van het sportcentrum gebruik maken, moeten
onder bevoegde leiding staan, zulks ter beoordeling van de manager of de
sportcentrumfunctionaris.

3.

De gebruiker is gehouden vooraf aan de manager of aan de sportcentrumfunctionaris
mededeling te doen van de naam van de persoon, die als verantwoordelijk leider op zal
treden en welke zelfstandig kan handelen bij EHBO situaties.

4.

De verantwoordelijk leider moet er zorg voor dragen dat de deelnemers zich gedragen naar
de aanwijzingen van de manager c.q. de sportcentrumfunctionaris.

5.

De deelnemers zullen niet eerder tot het sportcentrum worden toegelaten dan nadat de
verantwoordelijke leider aanwezig is, terwijl dit tijdstip niet eerder zal zijn dan 15 minuten
vóór het tijdstip waarop het sportcentrum ter beschikking is gesteld. De verantwoordelijke
leider verlaat het sportcentrum niet eerder dan nadat alle deelnemers dit hebben verlaten.
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6.

De verantwoordelijke leider meldt zich ten minste 15 minuten vóór de aanvang van het
gebruik bij de sportcentrumfunctionaris. Als zich geen verantwoordelijke leider meldt, kan
de sportcentrumfunctionaris het betreden en het gebruik van het sportcentrum ophouden.

7.

De verantwoordelijke leider kan slechts iemand zijn, die geen andere functie vervult.

8.

De verantwoordelijke leider bepaalt in overleg met de
sportcentrumfunctionaris of publiek op de tribune kan worden toegelaten. Deze leider is
verantwoordelijk voor het gedrag van het publiek.

9.

De verantwoordelijke leider zorgt er voor, dat het gebruik op tijd wordt beëindigd, en het
spel- en sportmateriaal binnen de gebruikstijd wordt opgeborgen. De gebruikstijd moet
stipt in acht worden genomen. Indien het zich laat aanzien dat het programma van
competitiewedstrijden of andere evenementen niet binnen de vastgestelde tijd kan
worden afgewerkt, dient de verantwoordelijke leider ruim van tevoren in overleg te treden
met de sportcentrumfunctionaris. Deze bepaalt de te volgen gedragslijn, waarbij de
verantwoordelijke leider er rekening mee moet houden, dat bij overschrijding van de
vastgestelde tijd met meer dan 15 minuten, de bepalingen van artikel 5 onder 3 van
toepassing zijn.

10.

Dit artikel is niet van toepassing bij recreatie tennis en individueel zwemmen.

Artikel 8 Verontreiniging
1.

De gebruiker draagt er zorg voor, dat het sportcentrum op generlei wijze wordt
verontreinigd. De vloeren in het zwembad mogen uitsluitend met blote voeten of aangepast schoeisel worden betreden, terwijl de vloeren in de sporthal uitsluitend met blote
voeten of met sportschoenen, die niet buiten zijn gebruikt en niet voorzien zijn van zwarte
rubberzolen, repen, noppen of scherpe delen, mogen worden betreden.

2.

In geval van ernstige verontreiniging wordt het sportcentrum op kosten van de gebruiker
schoongemaakt, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur tot intrekking van
toestemming tot gebruik. Deze kosten moeten op eerste aanzegging worden voldaan.

Artikel 9 materiaal
1.

De gebruiker draagt er zorg voor, dat het sportcentrum binnen de gebruikstijd wordt
ingericht en opgeruimd, zulks in overleg met de sportcentrumfunctionaris. Bij het
beëindigen van de oefen- of speeltijden dienen de toestellen of andere materialen op de
daarvoor bestemde plaatsen en bergruimten te worden opgeborgen.

2.

Verenigingen dienen zelf zorg te dragen voor spel- en sportmateriaal (ballen, rackets e.d.),
alsmede voor een E.H.B.O. type A trommel.

3.

Zonder toestemming van de manager of het bestuur mogen geen voorwerpen uit het
sportcentrum worden verwijderd of daarin worden gebracht.

4.

De inventaris in het sportcentrum mag slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het
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bestemd is.

Artikel 10 Roken
Het is niet toegestaan om in het sportcentrum te roken.

Artikel 11 Foyer
1.

De foyer met de daarbij behorende ruimten is niet bij de ingebruikgeving inbegrepen. De
exploitant van de foyer heeft in het sportcentrum, met uitsluiting van ieder ander, het
alleenrecht tot verkoop van dranken, eetwaren en andere consumptieartikelen, alsmede
rookwaren. Het is de gebruiker niet toegestaan om in het sportcentrum, gratis of tegen
betaling, consumpties te verstrekken, zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.

2.

Consumpties mogen uitsluitend in de daarvoor aangewezen ruimten worden gebruikt. Ook
het gebruik van glaswerk is slechts in deze ruimten toegestaan.

Artikel 12
De deelnemers mogen niet in een andere ruimte vertoeven dan die waarvan het gebruik is
toegestaan.

Artikel 13 Reclames
Het is niet toegestaan, om zonder goedkeuring en toestemming van het bestuur c.q. de manager,
reclames, in welke vorm dan ook, in het sportcentrum aan te brengen. Indien toestemming wordt
verleend, bedragen de kosten voor één reclamebord of -doek, € 25,00 per dag, terwijl de kosten
voor één reclamekraam of soortgelijk object, € 50,00 per dag bedragen. Verzoeken tot het
aanbrengen van reclames moeten ten minste één week vóór het gebruik worden gedaan bij het
sportcentrum "De Trits", Goeman Borgesiuslaan 2 te Baarn.

Artikel 14 Gebruik van derden
Het is niet toegestaan, om zonder toestemming van het bestuur c.q. de manager, het sportcentrum aan derden in gebruik te geven, al dan niet tegen vergoeding.

Artikel 15 Opvolgen aanwijzigingen
Alle aanwijzingen van de manager en de sportcentrumfunctionarissen dienen onverwijld te
worden opgevolgd.

Artikel 16 Parkeergebruik
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Het parkeren van auto's, motoren en (brom)fietsen dient te geschieden op de daarvoor bestemde
plaatsen buiten het sportcentrum. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal
c.q. vernieling van de geparkeerde voertuigen.

Artikel 17 Technische apparatuur
Het gebruik van de geluidsinstallatie of andere technische apparatuur in het
sportcentrum, dient te worden geregeld in overleg met de manager c.q. sportcentrumfunctionaris. Een borg van Euro 50,00 moet voorafgaand aan het gebruik betaald worden voor de
microfoon in de sporthal/reportageruimte. Indien schade aan de installatie of andere technische
apparatuur ontstaat, kan de gebruiker aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 18 Schade
1.

Alle gebleken en/of veroorzaakte schade aan gebouw of inventaris, naar het oordeel van
het bestuur, door of tengevolge van onjuist gebruik ontstaan, moet door de gebruiker op
eerste aanmaning worden vergoed.

2.

Schade als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel toegebracht door deelnemers,
publiek of leden van bezoekende verenigingen, tijdens de gebruiksperiode als bedoeld in
artikel 5 sub. 3 en 4 veroorzaakt, moet door de gebruiker worden vergoed.

3.

Het herstel van schade geschiedt vanwege het bestuur.

Artikel 19 Vergunningen en ontheffingen
Naast de ingebruikgeving, zijn in de daarvoor in aanmerking komende gevallen, tevens nodig, de
ingevolge de Algemene Politieverordening voor de gemeente Baarn vereiste vergunningen c.q.
ontheffingen. Gebruiker is voorts gehouden, de door de commandant van de Brandweer te Baarn
gegeven voorschriften, na te leven.

Artikel 20 De vergoedingen
1.

De vergoedingen voor het gebruik van het sportcentrum worden door het bestuur
vastgesteld.

2.

De betalingen dienen te geschieden door storting op of overschrijving naar bankrekening
nr. 40.34.62.703 of postrekening nr. 0200378 ten name van Stichting De Trits, onder
vermelding van factuurnummer. Deze regel is niet van toepassing bij recreatietennis en
individueel zwemmen. In die gevallen moet contante betaling bij het sportcentrum
plaatsvinden.
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Artikel 21 Aansprakelijkheid
Het bestuur kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, letsel of ongeval ten
aanzien van de gebruiker, diens deelnemers en door hem tot het sportcentrum toegelaten
personen, zowel vóór, tijdens of na het gebruik, noch voor vermissing of beschadiging van spel- en
sportmateriaal of andere goederen en voorwerpen, behorende aan de hiervoor genoemde
personen tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van bestuur of medewerkers van het
sportcentrum is aangetoond.

Artikel 22 Slotbepalingen
De leden van het bestuur, de manager, de sportcentrumfunctionarissen, alsmede door het bestuur
aan te wijzen personen, hebben te allen tijde vrij toegang tot het sportcentrum.

Artikel 23 Aanvullende voorwaarden
In alle gevallen waarin deze "Algemene voorwaarden gebruik sportcentrum De Trits" niet
voorzien, beslist het bestuur en kunnen aanvullende regelingen worden gesteld.

Bovenstaande "Algemene Voorwaarden
gebruik Sportcentrum "De Trits" zijn goedgekeurd in
de vergadering van de Baarnse Sportstichting
gehouden op 19 februari 1990

Goedgekeurd door het bestuur
van Stichting De Trits
d.d. 3 juni 2010
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