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Algemene voorwaarden gebruik sporthal c.q. deel van sporthal en andere ruimtes
(uitgezonderd het oefenbad) Stichting Revant

L. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over "verhuurder" wordt bedoeld de rechtspersoon
Stichting Revant.

2. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over "gebruiker" wordt bedoeld de partij met wie
verhuurder een overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik c.q. de huur van (een deel
van) de sporthal of andere ruimte (uitgezonderd het oefenbad).

Wanneer de gemachtigde / vertegenwoordiger / rechtspersoon, die namens de gebruiker deze
overeenkomst tekent, geacht dient te worden niet meer als zodanig op te treden, dient de
gebruiker dit terstond en schriftelijk aan Stichting Revant mede te delen.

3. Reservering van (een deel van) de sporthal of andere ruimtes (uitgezonderd het oefenbad) vindt
plaats via een gebruikersovereenkomst van Stichting Revant onder vermelding van het tijdvak, de
dag(en) en de tooptijd.

4. De reservering geldt uitsluitend voor de in de overeenkomst genoemde gebruiker en activiteiten.
Overdracht van gereserveerde tijden aan een andere gebruiker is niet toegestaan.

De verhuur kan betrekking hebben op de volgende ruimten:
. Sporthal of delen daarvan (al dan niet incl. personeel Stichting Revant)
r Fitnessruimte of delen daarvan (al dan niet incl. personeel Stichting Revant)
e Andere ruimtes in overleg (al dan niet incl. personeel Stichting Revant)

5. De reservering is uitsluitend bedoeld voor de in de overeenkomst genoemde ruimte(n) met
bijbehorende kleed- en doucheruimten en toiletten. Aangrenzende ruimten (m.u.v. restaurant)
mogen niet worden betreden. Er kan gebruik gemaakt worden van zitmogelijkheden in de centrale
hal (bU de hoofdingang). Voor versnaperingen kan gebruik gemaakt worden van het restaurant
(indien dit is opengesteld) of van de automaten in de centrale hal.

6. De gebruiker dient op de voor hem gereserveerde tijden uitsluitend toegang tot de zaal, c.q. de
andere ruimten, te verschaffen aan de personen voor wie de reservering is bedoeld.

7. De gebruiker doet voor elk gereserveerd tudvak opgave van de persoon die namens hem
verantwoordelijk is voor de gang van zaken. Deze persoon dient aanwezig te zijn tijdens het
gereserveerde tijdvak. Stichting Revant kan eisen stellen ten aanzien van deze persoon of de
voorgestelde persoon niet als zodanig aanvaarden. Gebruiker is verplicht het logboek in te vullen
en de daarin genoemde algemene bepalingen gebruik accommodatie na te komen.

8. Onverminderd het gestelde in artikel 7 is de gebruiker verantwoordelijk voor de veiligheid van alle
personen voor wie de reservering is bedoeld. Deze verantwoordelijkheid kan nimmer gelegd
worden bU Stichting Revant of personen die handelen in opdracht van verhuurder.

9. Bij een ongeval/ letsel van sporters kan bij spoed telefoonnummer (0)LL2 worden gebeld.
Daarnaast wordt zo spoedig mogelijk de receptie ingelicht over de calamiteit, zodat receptioniste
de hulpdiensten kan begeleiden.



10. Het is personen voorwie de reservering is bedoeld en die in de zaal aanwezig zijn, slechts
toegestaan die toestellen en apparatuur te gebruiken die nodig zijn voor de sportbeoefening.

Tijdens het gebruik is namens de gebruiker iemand aanwezig die verantwoordelijk is voor een
goede gang van zaken. Dit omvat onder meer:. Het melden bij de receptie;. Het erop toezien dat het betreden van de zaal uitsluitend met voor zaalsport geschikte

schoenen en uitsluitend via de reguliere in- en uitgang plaatsvindt. Nooduitgangen zijn alleen
bedoeld voor noodgevallen;. Het toezien op verantwoord gebruik van de gehuurde accommodatie en inventaris;, Correct opbergen van gebruikte toestellen en materialen;, Verlichting in de accommodatie uitschakelen bij vertrek, indien geen volgende groepsleiding
aanwezig is.

Dagelijks worden de sportzalen intensief gebruikt door medewerkers en patiënten. Uiteraard is
hygiëne daarbij een noodzaak.

Om er voor te zorgen dat:
- De sportzalen: bestaande uit de sporthal (of gedeelte ervan), de daarbij aangrenzende kleed- en

doucheruimten en toiletten, netjes worden gehouden;
- Uw gezondheid en die van anderen veilig worden gesteld;

gelden de volgende richtlijnen:
- Alle voorbereidingen en nazotg, zoals het opstellen en afbreken van het benodigde

spelmateriaal, dienen in de afgesproken gebruiksperiode te geschieden.
- ln de sporthal is het dragen van voor zaalsport geschikt schoeisel verplicht, een zwarte zool is

niet toegestaan. Er mag niet worden gelopen op schoeisel waarmee ook buiten is gelopen of
schoeisel dat strepen achterlaat op de vloeren. BU het gebruik van rolstoelen in de zaal dienen
deze voorzien te zijn van grijze of niet aflaatbare banden. Het gebruik van lijmspray voor
rolstoelen is niet toegestaan.

- Tijdens het gebruik van de sporthal mag alleen sportkleding worden gedragen.

Het is verboden/ niet toegestaan:
' De kleed- en doucheruimten eerder in gebruik te nemen dan L5 minuten vóór de aanvang van

de door u gehuurde gebruiksuren.
- na afloop van een gereserveerd tijdvak dient de zaal opgeruimd te worden achtergelaten, d.w.z.- Vóór de aanvang van de door u gehuurde gebruiksuren de accommodatie te betreden.- Te roken in het gebouw.
- Het meenemen van c.q. nuttigen van meegebrachte eet- en drinkwaren. De catering verkoopt in

het restaurant een uitgebreid assortiment (wanneer deze is opengesteld), anders kunt u gebruik
maken van de automaten in de centrale hal.

De accommodatie netjes achterlaten:- na afloop van een gereserveerd tijdvak dient de zaal opgeruimd te worden achtergelaten, d.w.z.
in de staat zoals men de zaal aantrof bij aanvang van het tijdvak. Alle voorbereidingen en
nazorg, zoals het opstellen en afbreken van het benodigde spelmateriaal, dienen in de
afgesproken gebruiksperiode te geschieden;

- de daarbij aangrenzende kleed- en doucheruimten en toiletten, netjes achter te laten, d.w.z. in
de staat zoals men de zaal aantrof bij aanvang van het tUdvak;- verlichting in de accommodatie uitschakelen bij vertrek (indien geen volgende groepsleiding
aanwezig is);

- de deuren goed af te sluiten (indien geen volgende groepsleiding aanwezig is);
- u dient gebruik te maken van de hoofdingang.
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Wanneer gebruiker bij het in gebruik nemen van de accommodatie klachten heeft over de
toestand waarin hij de accommodatie aantreft, dient hij dit te melden door een
meldingsformulier in te vullen (zie het logboek) en deze bij de receptie af te geven.

1L. De gebruiker:
- mag gebruik maken van de in de zaal aanwezige toestellen en materíalen. De gebruiker dient

zelf te zorgen voor ballen, pluimpjes, rackets e.d.;
- mag de gehuurde accommodatie niet onderverhuren'
- dient voórafgaande aan de eigen activiteit eventueel aanwezige schade in of aan de gehuurde

accommodatie te melden door een meldingsformulier (zie het logboek in de Algemene
Bepalingen welke eveneens op de gebruikersovereenkomst van toepassing zUn) in te vullen en
deze bij de receptie af te geven. Dit geldt tevens voor klachten over de toestand waarin hij de
accom modatie aantreft.

12. Het gebruik van toestellen en materialen voor een doel anders dan waarvoor ze bestemd zijn is niet
toegestaan. Het binnenvoeren van toestellen en apparatuur, die niet tot de standaarduitrusting van
deze accommodatie behoren, mag uitsluitend geschieden na uitdrukkelijke toestemming van
Stichting Revant.

13. Het is de gebruiker en de personen voor wie de reservering is bedoeld, niet toegestaan zich eerder
dan L5 minuten voor de aanvang van het gereserveerde tUdvak in de kleedruimten te bevinden. De
sporthal of de andere gehuurde ruimte(n) kan/kunnen worden betreden bij aanvang van de
reserveringsperiode.

14. Voor het einde van de reserveringstijd dient de gebruiker de sportzaal of andere gehuurde ruimten
te hebben verlaten. lndien gebruik wordt gemaakt van de kleedruimte dan dient deze ook L5
minuten later te zijn verlaten.

15. Na afloop van een gereserveerd tijdvak dient de gehuurde ruimte opgeruimd te worden
achtergelaten, d.w.z. in de staat zoals men de ruimte aantrof bij aanvang van het tijdvak. Alle
voorbereidingen en nazorg, zoals het opstellen en afbreken van het benodigde spelmateriaal,
dienen in de afgesproken gebruiksperiode te geschieden. lndien de gebruiker hierin nalatig is,
zullen de kosten van extra opruimen en schoonmaak in rekening worden gebracht.

16. Het nuttigen van etenswaren, dranken, snoepgoed vindt plaats in de centrale hal (bU hoofdingang)
of in het restaurant (indien dit is opengesteld); NIET in de andere ruimten, dus niet in de sporthal,
kleedruimten, oefenbad, gangen en sanitaire ruimten.

17. Binnen alle ruimten van Stichting Revant geldt een rookverbod.

18. De in artikel 7 genoemde persoon dient alle maatregelen te nemen die vervuiling of beschadiging
van de accommodatie kunnen voorkomen.

19. A. De gebruiker is aansprakelijk voor schade toegebracht in of aan het gehuurde waaronder de
accommodatie en de inventaris, tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid door de
verhuurder. Gebruiker dient de schade, zodra vastgesteld door Stichting Revant, binnen een
maand na verzending van de nota te betalen.

B. De verhuurder is niet aansprakelijk als gevolg van belemmeringen door derde(n) waardoor het
gebruik van het gehuurde wordt verhinderd of verminderd, evenmin voor bedrijfsschade voor
de gebruiker en voor schade veroorzaakt aan personen of bezoekers, een en ander in de
ruimste zin van het woord.



C. De verhuurder is niet aansprakelijk voor beschadiging, veruvisseling, verÍies of diefstal van
persoonlijke eigendommen en/of lichamelijk letsel van de gebruiker of van personen die onder
verantwoordelijkheid van de gebruiker van de accommodatie gebruik maken, tenzij sprake is
van grove schuld of nalatigheid van de verhuurder.

D. De gebruiker vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken van derden ter zake van de schade
als gevolg van de in dit artikel genoemde omstandigheden/oorzaken, voor zover vallend buiten
de aansprakelijkheid van de verhuurder ten opzichte van de gebruiker.

E. De gebruiker is verplicht alle aantoonbare schade onmiddellijk te melden bij de verhuurder. De
gebruiker wordt door de ingebruikneming van het gehuurde en de inventarÍs geacht deze te
hebben aanvaard in goede toestand.

F. Gebruiker dient tegen aansprakelijkheid bij ongeval / letsel / schade e.d. te zijn verzekerd.

20. lndien Stichting Revant van mening is dat een of meerdere personen voor wie de reservering is
bedoeld, om bepaalde redenen geen toegang dienen te hebben tot de accommodatie, stelt hU
hiervan de gebruiker (onder opgave van redenen) in kennis.

21. Het is niet toegestaan een verkooppunt voor consumpties in te richten c.q. op andere wijze verkoop
te organiseren dan na overleg met en uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.

22. Hulpmiddelen en andere zaken die eigendom zijn van de gebruiker mogen slechts met
toestemming van verhuurder in de accommodatie worden achtergelaten.

23. Parkeren vindt uitsluitend plaats op de parkeerplaats (betaald parkeren voor Revalidatiecentrum
Breda, overige locaties gratis parkeren) van Stichting Revant in de daarvoor bestemde vakken.
Fietsen moeten worden gestald in de daarvoor bestemde fietsenrekken. De ingang naar de sporthal
is uitsluitend via de hoofdingang van Stichting Revant.

24. Het is niet toegestaan (huis)dieren binnen te laten.

25. De gebruikersovereenkomst geldt niet ten aanzien van officiële feestdagen, tenzij nadrukkelijk
anders is overeengekomen.

26. Wanneer een gebruiker geen gebruik maakt van de door hem gereserveerde tijdvakken, conform
artikel 3, zal dit geen vermindering van de gebruikersvergoeding betekenen. Een gereserveerd
tijdvak vervalt alsdan en zal derhalve niet op een ander moment mogen worden ingehaald.

27.De gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar, tenzij nadrukkelijk
anders is overeengekomen. De overeenkomst kan door beide partijen tussentuds schriftelUk geheel
of gedeeltelijk worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt voor beide partijen drie maanden.

28. Aan lopende gebruikersovereenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend voor
daaropvolge nde tijdvakke n.

29. Verlenging van de overeenkomst zal telkens stilzwijgend geschieden voor een periode van
maximaal L jaar, zoals genoemd in artikel 29.



REVANT

30. De huurprijs zaljaarlijks worden geïndexeerd met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
afgegeven consu menten prijsi ndexcijfer.

ln verband met stijgende kosten kan het noodzakelijk zijn de tarieven tussentijds aan te passen.
De gebruiker wordt daar dan voorafgaand door de verhuurder over geïnformeerd.

De verschuldigde huur voor de gereserveerde ruimte wordt per kwartaal gefactureerd, deze dient
binnen 30 dagen te worden voldaan.

31. Verhuurder:. behoudt het recht om de reservering voor een bepaalde dag ongedaan te maken, indien de
betreffende ruimte voor activiteiten van Stichting Revant beschikbaar dient te zijn. De gebruiker
wordt hiervan minimaal 2 weken voor de betreffende datum op de hoogte gebracht en draagt er
zorg voor dat de verhuurde accommodatie in goede staat in gebruik wordt gegeven,

. heeft te allen tijde toegang tot de verhuurde accommodatie, evenals het door hem aangewezen
personeel,

. kan aan het gebruik nadere vooruvaarden verbinden,. kan te allen tijde over de verhuurde accommodatie beschikken zonder verplichting tot
schadevergoeding, e.e.a. met inachtneming van artikel 34,. kan het gebruik onmiddellijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding beëindigen als
verhuurde accommodatie of inventaris naar zijn mening onzorgvuldig of onjuist wordt gebruikt.

32.lndien de gebruiker de door hem gehuurde accommodatie(s) i.v.m. activiteiten van Stichting Revant
voor (een deel van) het gereserveerde tijdvak zelf niet kan gebruiken, worden deze
accommodatiekosten naar rato van het tijdvak niet bij de gebruiker in rekening gebracht. De
gebruiker wordt hiervan minimaal 2 weken voor de/het betreffende datum/tUdvak op de hoogte
gebracht.

Wanneer de gebruiker de gehuurde accommodatie buiten de in de gebruikersovereenkomst om
gemaakte afspraken annuleert, worden de huurkosten normaal en volledig in rekening gebracht,
tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden ter beoordeling aan Stichting Revant.
De in het contract gemaakte afspraken (b.v. vakantieperiodes) zijn bindend voor de gebruiker.

Mocht de gebruiker zich niet aan de afspraken houden worden automatisch de daaraan verbonden
kosten bij gebruiker in rekening gebracht.
Daarbij heeft Stichting Revant het recht om bij het niet nakomen door de gebruiker van enige
verplichting welke ingevolge de wet, enige verordening, het plaatselijke gebruik en/of deze
overeenkomst (incl. de toepasselijke voorwaarden en bepalingen) op hem rust, de overeenkomst
onmiddellijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. De gebruiker is
gehouden alle daarmee verband houdende schade die Stichting Revant ludt, te vergoeden. De
gebruiker geen enkel recht op restitutie of schadeloosstelling.

33. Gebruiker zal erop toezien dat er geen (geluids)overlast wordt veroorzaakt ten opzichte van
personeel, bezoekers of andere gebruikers van het revalidatiecentrum en de daartoe behorende
hoofd- en bijgebouwen.

34. Cebruikers die de voor eerste keer gebruik maken van de accommodatie dienen eerst instructie te
vragen over de gang van zaken en installaties. Hiervoor kan een introductieafspraak worden
gemaakt via het facilitair meldpunt (meldpuntfac@revant.nl of 076-5797751).lndien de instructie
niet heeft plaatsgevonden voor aanvang van de huurperiode, is de gebruiker niet bevoegd het
gehuurde in gebruik te nemen totdat instructie wel plaats heeft gehad. Gebruiker heeft alsdan geen
recht op restitutie of schadeloosstelling, tenzij de instructie om redenen gelegen aan de zijde van
Stichting Revant nog niet heeft plaatsgevonden, in welk geval gebruiker voor de gereserveerde tijd
dle n!91 kan worden benut enkel recht heeft op restitutie van het bedrag geldend voor die tijd.



35. De in de sporthal aanwezige vluchtdeuren mogen alleen bij een calamiteit worden gebruikt.

36. De sporthal en andere ruimten van Stichting Revant sluiten maandag t/m zondag uiterlijk om 22.00
uur, afhankelijk van de activiteiten in genoemde ruimten, tenzij een andere sluitingstijd met de
verhuurder is overeengekomen. Het betekent dat de gebruiker dan het revalidatiecentrum verlaten
dient te hebben.

Bij technische storingen/ beschadiging etc., direct contact opnemen met:

TUdens kantooruren:

Facilitair meldpunt Stichting Revant Toestel 076-579 775L

Technische Dienst Stichting Revant Toestel 076-579 7756

Deze voorwaarden zijn vastgesteld door Raad van Bestuur Stichting Revant Breda, november 201i


