BIJZONDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Sporthallen & Gymnastieklokalen Almelo

In deze bijzondere gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder lokaal: een sporthal, een gedeelte daarvan en/of
een gymnastieklokaal.
Artikel 1
1 Van een lokaal, inclusief de daarin aanwezige inventaris, kan
uitsluitend onder deskundige begeleiding van personen van 18 jaar of
ouder gebruik worden gemaakt.
2 Bij het aangaan van de gebruiksovereenkomst zal door Gebruiker die
personen die als bevoegde leiding zullen optreden, worden
aangewezen en in de aanvraag in een bijlage met naam worden
benoemd. Iedere wijziging in de personen zal door Gebruiker
schriftelijk worden gemeld aan Sportbedrijf Almelo*.
3 Gebruiker staat er voor in dat de door haar aangewezen bevoegde
leiding dan wel een andere namens haar aanwezige persoon beschikt
over een geldig EHBO-diploma.
4 Gebruiker draagt ervoor zorg dat de bevoegde leiding op de hoogte is
van het voor de accommodatie geldende nood- en ontruimingsplan.
Het nood- en ontruimingsplan wordt bij het aangaan van de
huurovereenkomst aan Gebruiker verstrekt en ligt bij de beheerder
van de accommodatie ter inzage en wordt op ieder volgend eerste
verzoek van Gebruiker aan haar verstrekt.
Artikel 2
Indien de directeur van Sportbedrijf Almelo b.v. op grond van
tekortkomingen van de leider – met betrekking tot het gebruik van de
sportaccommodatie – deze niet meer geschikt acht om leiding te geven, kan
de ingebruikgeving van de lokalen worden beëindigd, tenzij de Gebruiker de
leider door een bevoegde kracht vervangt en daarvan
aan de directeur van Sportbedrijf Almelo b.v. schriftelijk mededeling doet.
Artikel 3
Sportbedrijf Almelo is geenszins aansprakelijk voor door de Gebruiker in
de lokalen geplaatste of gebruikte materialen, ook niet indien de directeur
van Sportbedrijf Almelo bijv.  daarvoor toestemming heeft verleend. Deze
materialen zijn door Sportbedrijf Almelo noch de gemeente verzekerd tegen
brand-, diefstal- en stormschade.
Artikel 4
De Gebruiker moet zorgen dat het lokaal, de daarbij behorende
kleedlokalen, was- en toiletinrichtingen in ordelijke staat worden
achtergelaten en dat daarbij het papier, afval van etenswaren en dergelijke
worden opgeruimd in de daartoe bestemde afvalbakken.
Artikel 5
1 Gebruiker moet zich houden aan de gebruikstijden, welke in de
gebruiksovereenkomst zijn aangegeven.
2 Het is Gebruiker toegestaan de kleed-/wasgelegenheid maximaal
15 minuten voor het in de gebruiksovereenkomst aangegeven tijdstip
te betreden. Op verzoek van de Gebruiker kan Sportbedrijf Almelo, na
afweging van de redelijkheid van dit verzoek, de accommodatie
eerder openstellen.
3 Gebruiker dient de kleed-/wasgelegenheid te hebben verlaten binnen
15 minuten na het in de gebruiksovereenkomst aangegeven tijdstip.
4 Bij overtreding van lid 1 t/m 3 kan Sportbedrijf Almelo de gebruiksprijs
voor tenminste één uur in rekening brengen.
Artikel 6
1 Gebruiker heeft tijdens de gebruikstijd recht op het gebruik van de
aanwezige attributen als deze nodig zijn voor de desbetreffende tak
van sport en voor zover deze ter beschikking zijn gesteld.
2 Gebruiker dient de voor de sport benodigde attributen zelf op te
stellen en op de daarvoor bestemde plaatsen op te bergen binnen de
toegewezen gebruikstijd.
3 Bij het verplaatsen van de attributen moet de nodige voorzichtigheid
in acht genomen worden. Gebruiker is aansprakelijk voor alle bij de
verplaatsing aangebrachte schade.
4 Gebruiker dient zelf voor EHBO-artikelen te zorgen.

Artikel 7
1 Het gebruik van hars (en overige soortgelijke hulpmiddelen) is niet
toegestaan in de gemeentelijke binnensportaccommodaties.
2 Van het bepaalde in lid 1 is uitgezonderd het gebruik van
magnesiumpoeder in de daarvoor aangewezen accommodaties/zalen.
Artikel 8
1 Bij gebruik van sportaccommodaties met een centraal
toegangssysteem worden aan de gebruiker toegangspasjes in
eigendom gegeven, tegen betaling van de kostprijs. In afwijking
hierop geldt voor het onderwijs de gratis verstrekking van 2 pasjes.
2 Het ontbreken van regelmatig beheer maakt het noodzakelijk dat
geconstateerde gebreken, onregelmatigheden en schade
onmiddellijk moeten worden doorgegeven, conform het
gestelde in artikel 8, lid 1 van de ‘Algemene gebruiksvoorwaarden
binnensportaccommodaties Almelo’.
3 Indien direct aansluitend geen andere groep van de accommodatie
gebruik maakt moet gebruiker bij het verlaten van het gebouw er zorg
voor dragen dat:
a.
de buitendeuren en de ramen gesloten zijn;
b.
de verlichting, waar mogelijk, uitgeschakeld is en de kranen
		
van de waterleiding gesloten zijn;
Artikel 9
1 Bij de toewijzing van het gebruik van de binnensportaccommodaties
worden de volgende voorrangsregels gehanteerd:
a.
Onderwijs
a1.		 Basisonderwijs.
a2.		 Middelbaar onderwijs.
b.
Erkende Almelose sportverenigingen
b1. Sportbedrijf Almelo verzorgt de toewijzing van de
binnensportaccommodaties waarbij zoveel mogelijk rekening
		
wordt gehouden met wensen en aangevraagde uren van de
		 verenging.
b2. Toewijzen zal op basis van efficiëntie en kosten geschieden.
b3. Aanvragen voor het gehele verenigingsjaar krijgen voorrang op
		
aanvragen die voor een bepaalde periode in het verenigingsjaar zijn.
b4. Almelose verenigingen hebben recht om compartimenten aan te
		
vragen, waarbij aanvragen voor de gehele hal voorrang krijgen.
b5. Onderverhuur is niet toegestaan.
b6. Bij geschillen tussen Sportbedrijf Almelo en een Almelose
vereniging heeft de gebruikersraad een adviserende rol.
c.
Overige gebruikers
2 Voor de toewijzing van de Topsporthal, Topsport-turnaccommodatie
en Breedtesport-turnaccommodatie (FAG-hal) worden de volgende
voorrangsregels gehanteerd:
a.
Topsportorganisaties en/of –verenigingen.
b.
Erkende Almelose sportverenigingen
c.
Overige gebruikers.
3 De toewijzing aan breedtesportverenigingen van de onder lid 2
bedoelde topsportruimten geschiedt altijd onder voorbehoud dat er
geen topsportgebruik is c.q. zich aanmeld. In overleg met Gebruiker zal
in die situatie gezocht worden naar een passende oplossing.
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