Algemene Gebruikers Voorwaarden binnensportaccommodatie van de gemeente Dongen
Algemeen
De gemeente, exploitant van de multifunctionele binnensportaccommodaties: (sporthal "De Salamander" en sportzalen "De Otterdonk", De Gaasjes"
en "De Wiel" hierna: "de sportruimten") stelt bezoekers / gebruikers in de gelegenheid sport en daaraan verwante c.q. daarmee gepaard gaande
activiteiten te beoefenen in en/of gebruik te maken van allerhande voorzieningen en attributen in de sportruimte. Inherent aan voornoemde
dienstverlening door de gemeente is:
 aanwezigheid beheerder (alleen voor wat betreft sporthal De Salamander).
 de ter beschikkingstelling van hygiënische en schoongemaakte ruimten, daaronder begrepen kleedkamers, douches en toiletten.
 een goede temperatuur, verlichting en klimaat - beheersing in de sportruimte.
 het gebruik van (warm en koud)watervoorzieningen.
 voldoende parkeergelegenheid voor de gebruiker en/of haar belanghebbenden.
 het verzorgen van adequate EHBO voorzieningen.
 het gebruik ( kunnen)maken van de kantine c.q. horeca faciliteiten ( alleen voor wat betreft sporthal De Salamander).
 de mogelijkheid tot het veilig opslaan van materialen en benodigdheden.
Artikel 1
Definities
1. In deze Algemene Gebruikers Voorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenissen toegekend:
De gemeente:
De exploitant van de multifunctionele binnensportaccommodaties.
Gebruiker:
Een ieder die de sportruimte bezoekt, zowel als feitelijk sporter of als bezoeker, toeschouwer etc.
Onder gebruiker wordt ook verstaan de leden van een (sport)vereniging.
Sporthal:
Sporthal ‘De Salamander’ gelegen aan de Belgiëlaan 2, 5101 ZG te Dongen;
Sportzalen:
Sportzaal "De Otterdonk"gelegen aan de Otterdonk 3, te Dongen;
Sportzaal "De Gaasjes"gelegen aan de Vaartweg 119 te Dongen;
Sportzaal "De Wiel" gelegen aan de Wielstraat 29B te 's Gravenmoer.
Sportruimten: Sporthal en Sportzalen
Gebruikersovereenkomst:
Overeenkomst tot gebruik van de sportruimten.
2. Deze Algemene Gebruikers Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de gemeente en de gebruiker. Ze zijn na te
lezen op de website van Dongen www.dongen.nl
Artikel 2
Legitimatie
De gebruiker van een sportruimte dient zich tijdens zijn bezoek aan de sportruimten te kunnen legitimeren. De gebruiker is verplicht deze op verzoek
van medewerkers van de gemeente te tonen. In geval van weigering hiervan kan de gebruiker de toegang tot de sportruimten worden ontzegd.
Artikel 3
Ter beschikking stellen sportruimten
1. De sportruimten (of gedeelte daarvan) worden op uurbasis tegen een vergoeding door de gemeente aan de gebruiker ter beschikking gesteld.
2. De gebruiker van de sportzalen draagt zorg voor een goed beheer van de door de gemeente – voor de duur van de gebruikersovereenkomstbeschikbaar gestelde sleutel van het gebouw.
3. De gebruiker is er mee bekend dat de sportruimten een maximum aantal gebruikers en / of bezoekers kan bevatten. Zulks kan ook gelden voor
bepaalde delen van de sportruimten. Zodra enig maximum is bereikt, zal de gemeente geen gebruikers en / of bezoekers meer( mogen) toelaten.
4. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de sportruimte, heeft de gebruiker geen recht op restitutie van de vergoeding, uitgezonderd van de
dagen waarop de gemeente geen gebruik van de sportruimte toestaat.
5. De gemeente behoudt zich het recht voor om voor bijzondere gelegenheden of evenementen de sportruimten aan derden in gebruik te geven
zonder dat door de gebruiker schadevergoeding (los van de vergoeding voor het gebruik van de sportruimte(n)) gevorderd kan worden. De
gemeente zal de gebruiker zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en eventuele betaalde vergoedingen voor het gebruikt van de
sportruimte(n) restitueren.
6. De prijs voor het gebruik van de sportruimten is inclusief BTW.
Artikel 4
Het gebruik
1. De gebruiker zal de sportruimten of delen daarvan in gebruik nemen ten behoeve van ondermeer het beoefenen van sport en daaraan verwante
c.q. daarmee gepaard gaande activiteiten.
2. De gebruiker zal zich terzake van het gebruik van de sportruimten alsmede terzake van het gebruik van door de gemeente aan de gebruiker ter
beschikking gestelde roerende zaken dienen te gedragen in overeenstemming met de wet en hetgeen volgens ongeschreven regels in het
maatschappelijk verkeer betaamt.
3. In het voorkomende geval is de gebruiker gehouden de door de medewerkers van de gemeente gegeven aanwijzingen en instructies op te
volgen.
4. De gebruiker van de sportzalen draagt na afloop van het gebruik zorg voor een correcte invulling van het logboek, waarin aantekening wordt
gehouden van beschadigingen en mankementen, het gebouwen de inventaris betreffende. Betreft het een euvel, dat zo snel mogelijk moet
worden verholpen, dan wordt hiervan mondeling telefonisch kennisgegeven aan de hiervoor verantwoordelijke personen.
5. De gebruiker mag bij het gebruik van de sportruimten en / of bij zijn bezoek geen hinder of overlast veroorzaken en zal er voor zorgdragen dat
vanwege haar aanwezige derden dit evenmin doen.
6. De gebruiker is gehouden aan en verplicht zich tot naleving van (een) door de gemeente vast te stellen huishoudelijk(e) reglement(-en).
Artikel 5
Verboden gedragingen
1. De gebruiker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan de sportruimten:
a. Goederen te koop aan te bieden;
b. Dieren, etenswaren, alcoholische consumpties, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens in de sportruimten te
brengen of met zich mee te voeren of te gebruiken.
2. In verband met het bepaalde in lid 1 van dit artikel en in het kader van de algemene veiligheid kunnen de medewerkers van de gemeente de
gebruiker verzoeken inzage te verschaffen in door de gebruiker (of zijn leden) meegevoerde (hand) bagage / (sport) tassen of mee te werken
aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de gebruiker (of zijn leden) de toegang tot de sportruimten
worden ontzegd.
3. Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door de gebruiker, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de
gevallen genoemd in lid 1 van dit artikel, zal (a) de gebruiker de toegang tot de sportruimten worden ontzegd, (b) aangifte worden gedaan bij
de Politie en (c) de gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

Artikel 6
Aansprakelijkheid
1. Het verblijf van de gebruiker in, alsmede het gebruik door de gebruiker van de sportruimten geschiedt voor eigen rekening en risico van de
gebruiker en/of haar leden en/of bezoekers. De (eventuele) aansprakelijkheid van de gemeente jegens de gebruiker en/of haar leden en/of
bezoekers is te allen tijde (slechts) beperkt tot (1) eventuele wettelijke aansprakelijkheid (WA) en (2) tot het bedrag dat (eventueel) wordt
uitgekeerd op grond van de WA beroeps- en bedrijfsverzekering van de gemeente.
2. De gebruiker verbindt zich jegens de gemeente te allen tijde adequaat verzekerd te zijn door het afsluiten en gesloten houden van adequate
verzekeringen.
3. De gemeente aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor (financiële) aanspraken en vorderingen van derden - daaronder o.a.
begrepen eventuele bezoekers, cursisten, leerlingen, medewerkers en/of leden van de gebruiker - die het gevolg zijn van de uitoefening van de
gebruikersactiviteiten door de gebruiker, alsmede het gevolg zijn van het gebruik van de sportruimten door de gebruiker.
4. De gemeente is wel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeugdelijke apparatuur voor zover deze ondeugdelijkheid het gevolg is van
nalatigheid van de gemeente.
5. De gemeente is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Gebruikers Voorwaarden
verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop de gemeente geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de gemeente niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Artikel 7
Veiligheid leden en/of bezoekers
In verband met (het garanderen van) de veiligheid van de gebruiker is de gemeente gerechtigd in de sportruimten, met uitzondering van de
kleedkamers, toiletten en douches, beeld- of geluidsopnamen te (doen) maken. De gebruiker zal geen bezwaar maken tegen gebruik- of
openbaarmaking van zijn portret(ten) / gelijkenis(sen).
Artikel 8
Rechten en Verplichtingen
1. De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst eindigen zonder dat een opzegging, ingebrekestelling, rechterlijke
tussenkomst of wat voor (rechts-) handeling dan ook nodig zal zijn:
a.
in het geval van faillissement van de gebruiker;
b.
bij eigen aangifte tot faillietverklaring door de gebruiker;
c.
bij een verzoek of vordering tot faillietverklaring van de gebruiker (door derden);
d.
bij een aanbieding van akkoord aan de schuldeisers buiten faillissement van de gebruiker;
e.
bij een aanvraag tot het verkrijgen van surséance van betaling van/door de gebruiker;
f.
in het geval executoriaal beslag op activa van de gebruiker wordt gelegd of een op de activa gelegd conservatoir beslag overgaat
in een executoriaal beslag;
g.
in het geval van verlies van rechtspersoonlijkheid, ontbinding of liquidatie van de gebruiker;
h.
wanneer de gebruiker feitelijk haar verenigingsactiviteiten beëindigt.
2. De gebruiker doet reeds nu voor alsdan (de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen) afstand van alle rechten die zij krachtens de
overeenkomst jegens de gebruiker geldend kan maken. Voornoemde afstandverklaring door de gebruiker wordt gekwalificeerd als een
rechtshandeling onder opschorten0de voorwaarde hetgeen inhoudt dat door het intreden van een gebeurtenis als bedoeld onder lid 1 sub a. t/m
h. de opschortende voorwaarde in vervulling is gegaan en de rechtshandeling en daarmee de afstandsverklaring voltooid (perfect) is.
3. De gebruiker verbindt zich jegens de gemeente deze adequaat op de hoogte te houden omtrent (eventuele) ontwikkelingen die betrekking
(kunnen) hebben op de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen. Voorts verbindt de gebruiker zich jegens de gemeente deze binnen 24 uur
adequaat op de hoogte te brengen van het zich voordoen van een omstandigheid c.q. (een) geval(-len) als genoemd in lid 1 van dit artikel
Artikel 9
Eindigen overeenkomst
1. De overeenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de al dan niet via reservering overeengekomen periode;
2. Zowel de gemeente als de gebruiker zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds zonder opgaaf van redenen aan de andere partij op te zeggen
met inachtneming van één kalendermaand. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden. Vooruitbetaalde vergoedingen voor het gebruik van de
sportruimte(n) worden gerestitueerd. Hierbij vindt verrekening plaats met gemaakte onkosten in verband met de tussentijdse opzegging. Indien
niet vooruit is betaald worden de gemaakte onkosten apart in rekening gebracht.
Artikel 10
Niet-nakoming
1. De gemeente is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld, en noch volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Indien sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming, zal de gemeente de gebruiker hiervan schriftelijk in kennis stellen, onder overlegging
van de nodige bewijsstukken.
2. Voor wat betreft de (mogelijke) niet-nakoming van de overeenkomst door gebruiker gelden, onverminderd hetgeen overigens in de
overeenkomst is bepaald, de bepalingen omtrent niet-nakoming, en de (mogelijke) gevolgen daarvan, van het Burgerlijk Wetboek.
3. In aanvulling op, doch onverminderd, hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald komen partijen overeen dat in ieder geval als een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen van de gebruiker - die een ontbinding van onderhavige overeenkomst ex artikel 6: 265 BW
rechtvaardig - wordt aangemerkt, het door de gebruiker niet voldoen van/aan haar betalingsverplichtingen.
Artikel 11
Overdracht rechten en verplichtingen
Het is geen der partijen toegestaan om de rechten en verplichtingen die (op enigerlei wijze) uit de overeenkomst voortvloeien over te dragen aan
derden dan wel deze te bezwaren met (zekerheids-) rechten zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.
Artikel 12
Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen gemeente en gebruiker zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Geschillen die niet langs minnelijke
weg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

