
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN ACCOMMODATIES VAN  

HEERHUGOWAARD SPORT N.V. 

ARTIKEL 1 Begrippen 

In deze algemene gebruiksvoorwaarden worden de navolgende begrippen gebruikt: 

- gebruiksaanvrager: rechts- of natuurlijk persoon die een aanvraag bij Heerhugowaard Sport N.V. 

indient om een accommodatie te gebruiken; 

- gebruiker: rechts- of natuurlijk persoon die een Terbeschikkingsstellings-overeenkomst heeft gesloten 

met Heerhugowaard Sport N.V. met betrekking tot een accommodatie; 

- gebruiker: degene die uit hoofde van de overeenkomst die tussen gebruiker en Heerhugowaard Sport 

N.V. wordt gesloten feitelijk gebruik maakt van de accommodatie; 

- accommodatie: de voorziening of een deel van een voorziening – in beheer bij Heerhugowaard Sport 

N.V. – als onderwerp van de overeenkomst die tussen gebruiker en Heerhugowaard Sport N.V. wordt 

gesloten; 

- binnensportaccommodatie: een zwembad, sporthal, -zaal of gymzaal; 

 

ARTIKEL 2             Heerhugowaard Sport NV als verantwoordelijke voor persoonsgegevens 

2.1 Indien Heerhugowaard Sport NV in de uitvoering van een (huur)overeenkomst persoonsgegevens 

verwerkt als verantwoordelijke onder de AVG, verwerkt zij de persoonsgegevens uitsluitend ter 

uitvoering van deze (huur)overeenkomst of voor zolang de wederpartij klant is bij Heerhugowaard 

Sport NV. 

2.2 De persoonsgegevens die door Heerhugowaard Sport NV kunnen worden verwerkt zijn alsmede de 

bewaartermijnen nader uiteengezet in de privacyverklaring zoals gepubliceerd op 

www.heerhugowaardsport.nl 

2.3 Heerhugowaard Sport NV zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen 

te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich 

inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de 

gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, 

niet onredelijk is. 

2.4 Heerhugowaard Sport NV staat ervoor in dat eenieder die handelt onder haar gezag, voor zover deze 

toegang heeft tot persoonsgegevens, deze verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid. 

2.5 Heerhugowaard Sport NV mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. 

Heerhugowaard Sport NV mag derde partijen inschakelen als Verwerker met inachtneming van de 

toepasselijke wet- en regelgeving. Heerhugowaard Sport NV zal er zorg voor dragen dat deze derden 

schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als zijzelf, en zorg dragen voor de juiste autorisaties. 

2.6 Heerhugowaard Sport NV stelt persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking tenzij dit nodig is 

voor de uitvoering van een (huur)overeenkomst, tenzij de betrokkene daar expliciet toestemming voor 

heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

http://www.heerhugowaardsport.nl/


ARTIKEL 3  Terbeschikkingsstellings-overeenkomst 

3.1 Het gebruik geschiedt niet anders dan krachtens een schriftelijke overeenkomst. 

3.2 De Terbeschikkingsstellings-overeenkomst wordt uitsluitend afgesloten voor de periode zoals in de 

overeenkomst is opgenomen. Voor een volgende periode heeft Heerhugowaard Sport N.V. het recht 

om afwijkende dagen en/of tijden vast te stellen. 

3.3 Het is de gebruiker niet toegestaan het object in gebruik te geven aan derden. 

Het is gebruiker niet toegestaan lessen te geven die Heerhugowaard Sport N.V. zelf aanbiedt, tenzij 

hiervoor, na overleg met de gebruiker, schriftelijk toestemming van Heerhugowaard Sport N.V. wordt 

verkregen. 

 

ARTIKEL 4 Algemeen 

4.1 De Terbeschikkingsstellings-overeenkomst  verplicht partijen tot naleving van de wettelijke bepalingen 

met betrekking tot gebruik en verbruik voor zover daarvan hierna niet wordt afgeweken. De gebruiker is 

gehouden te voldoen aan relevante wet- en regelgeving ten aanzien van veiligheid, ARBO-zorg, etc. 

4.2 Voorliggende algemene gebruiksvoorwaarden alsmede overige in de Terbeschikkingsstellings-

overeenkomst genoemde bijlagen maken integraal onderdeel uit van de Terbeschikkingsstellings-

overeenkomst. 

4.3 Door ondertekening van de Terbeschikkingsstellings-overeenkomst, verklaren partijen dat zij de bijlagen, 

die éénmaal worden verzonden en op aanvraag verkrijgbaar zijn, hebben ontvangen en de inhoud bij hen 

bekend is. 

4.4 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de 

sportaccommodatie is gelegen. 

 

ARTIKEL 5 Toezicht 

5.1 Gedurende het gereserveerde tijdvak moet in de accommodatie tenminste een door de gebruiker aan te 

stellen voldoende gekwalificeerde persoon aanwezig zijn, die is belast met het toezicht op de veiligheid en 

die namens gebruiker gemachtigd is om in de voorkomende gevallen op te treden. 

5.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op veiligheid, op een ordelijk gebruik en een goede gang 

van zaken met betrekking tot de ter beschikking gestelde accommodatie, ruimten en inventaris. 

5.3 Voor de zwembadaccommodatie geldt dat de gebruiker verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van 

voldoende toezicht en voor de overige veiligheidsmaatregelen die, bij of krachtens de Wet Hygiëne en 

Veiligheid Bad- en Zweminrichtingen/Besluit Hygiëne en Veiligheid Bad- en Zweminrichtingen, overige 

Wettelijke bepalingen en daaruit voortvloeiende lagere regelgeving , dienen te worden getroffen. 

5.4 Een gebruiker dient op de hoogte te zijn van het calamiteiten- en ontruimingsplan van de accommodatie. 

5.5  Ten minste één van de aanwezige toezichthouders dient in het bezit te zijn van een geldige EHBO-diploma 

met reanimatieaantekening. 

5.6 De gebruiker(s) zullen niet worden toegelaten tot de accommodatie dan nadat de door de gebruiker als 

verantwoordelijke aangewezen leid(st)er aanwezig is. De door de gebruiker als verantwoordelijke 

aangewezen leid(st)er verlaat de accommodatie niet eerder dan nadat alle deelnemers de accommodatie 

verlaten hebben. Tot de accommodatie worden ook de kleedruimten gerekend.  

5.7 Gebruiker overhandigt bij het aangaan van de overeenkomst aan het management van de accommodatie 

een lijst met voldoende gekwalificeerde personen die het toezicht tijdens de verenigingsactiviteiten 

verzorgen.  

 

 

 

 

 

 



ARTIKEL 6 Gebruikstarief 

6.1  Het gebruikersbedrag dient te worden voldaan voordat de vervaldatum is verstreken, door storting of 

overschrijving op het op de factuur vermelde banknummer onder vermelding van het debiteur- en 

factuurnummer. 

6.2  Mocht de gebruiker de huursom niet volledig en/of niet binnen de gestelde termijn betalen, dan zal de 

gebruiker in gebreke zijn – zonder dat enige aanmaning en/of ingebrekestelling vereist wordt – door het 

enkele verloop van de betalingstermijn; de gebruiker zal dan aan Heerhugowaard Sport N.V. de wettelijke 

rente verschuldigd zijn vanaf de dag van het in gebreke zijn tot aan de dag der algehele voldoening, 

alsmede alle door Heerhugowaard Sport N.V. ter incassering te maken kosten. 

6.3 Indien de reservering betrekking heeft op een periode langer dan een jaar, heeft Heerhugowaard Sport 

N.V. naast eventuele verhogingen die vanwege dwingende tariefvoorschriften worden opgelegd, het recht 

de reserveringsprijs jaarlijks te wijzigen na goedkeuring door de gemeente Heerhugowaard. 

 

 ARTIKEL 7 Aansprakelijkheid schade, ongevallen 

7.1 De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, die direct of 

indirect  verband houdt met het gebruik van de accommodaties, ruimten en inventaris. Indien er sprake is 

van meerdere gelijktijdige gebruikers en niet is uit te maken welke gebruiker de schade heeft veroorzaakt, 

is iedere gebruiker hoofdelijk voor vergoeding van de totale schade aansprakelijk. Gebruiker aanvaardt 

hierbij dat ingeval van schade de vaststelling van het schadebedrag door Heerhugowaard Sport N.V.  

plaatsvindt.  

7.2 Heerhugowaard Sport N.V.  is, behoudens ingeval van grove schuld of opzet van Heerhugowaard Sport 

N.V.  niet aansprakelijk voor: 

a. het beschadigen, verwisselen, zoekraken, ontvreemden of het anderszins verloren gaan, van 

eigendommen van gebruiker, diens leden en (eventuele) derden; 

b. schade aan zaken of schade aan personen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit een handelen of 

nalaten van gebruiker rond het gebruik of het betreden van de door Heerhugowaard Sport N.V.  

beschikbaar gestelde accommodatie, ruimten en inventaris. 

c. schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de gereserveerde ruimte ten gevolge van 

overmacht of technische storingen. In voorkomende gevallen vervalt het recht op gebruik binnen het 

gereserveerde tijdvak, doch daartegenover voor het gereserveerde tijdvak de overeengekomen 

vergoeding niet worden geheven. 

d. Het niet in gebruik kunnen nemen van de voorzieningen, zoals douches, in verband met eventuele 

(Legionella) besmetting. 

7.3 Alle gebreken en/of veroorzaakte schade aan de accommodatie of de inventaris dient door de gebruiker 

onmiddellijk gemeld te worden aan Heerhugowaard Sport N.V.. 

7.4  Alle schade aan de accommodatie of de inventaris, die door of tengevolge van onjuist gebruik is ontstaan, 

zal door Heerhugowaard Sport N.V. worden hersteld. De gebruiker zal hierover tevoren in kennis worden 

gesteld. In geval van (ernstige) verontreiniging wordt de accommodatie voor rekening van de gebruiker 

schoongemaakt, zonder dat daartoe aankondiging vooraf noodzakelijk zal zijn en onverminderd de 

bevoegdheid van Heerhugowaard Sport N.V. tot intrekking van de toestemming tot gebruik. 

 

ARTIKEL 8 Het gebruik-algemeen 

8.1 Indien van toepassing, gelden de algemene toegangsregels/gedragsregels in de accommodatie, tenzij 

hierover afwijkende en op schrift gestelde afspraken zijn gemaakt, gedurende het gebruik door gebruiker. 

8.2 Aanwijzingen van personeel of vertegenwoordigers van Heerhugowaard Sport N.V. dienen te allen tijde 

stipt en onverwijld te worden opgevolgd. 

8.3 Tenzij anders is overeengekomen, mag gebruiker toegang tot de accommodatie verlenen aan personen 

die lid zijn van gebruiker en/of kandidaat-leden, introducés, toeschouwers. Het personeel van 

Heerhugowaard Sport N.V. heeft te allen tijde toegang tot de accommodatie. 



8.4 De gebruikstijden en de periode van het gereserveerde tijdvak dienen stipt in acht te worden genomen. 

Het gereedmaken van de accommodatie voor de activiteit  van de gebruikers alsmede het opruimen dient 

binnen het gereserveerde tijdvak te gebeuren. Ook dient de warming-up en de cooling down in deze tijd 

plaats te vinden. 

8.5 Bij het einde van de toegewezen gebruikstijd dient de gebruikte ruimte door de gebruiker ontruimd te zijn 

en te verkeren in de staat waarin het werd aangetroffen, tenzij hierover afwijkende en op schrift gestelde 

afspraken zijn gemaakt. Toestellen en ander materiaal dienen door de gebruiker op de daarvoor 

bestemde plaatsen te zijn teruggezet. Hierbij dienen de nooduitgangen vrij te blijven. 

8.6 Omkleden geschiedt uitsluitend in de daarvoor aangewezen kleedruimten. 

8.7 Vijftien  minuten na het einde van de toegewezen gebruikstijd dienen ook de was- en kleedruimten 

ontruimd te zijn. De gebruiker zal zorg dragen voor het uitzetten van waterkranen, douches, licht en het 

(af)sluiten van deuren. De deelnemers aan de lessen, oefeningen c.q. overige door gebruiker of in naam 

van gebruiker gevoerde activiteiten mogen niet in een andere ruimte van de accommodatie vertoeven 

dan die waarvan het gebruik conform de gesloten overeenkomst tussen gebruiker en Heerhugowaard 

Sport N.V. is toegestaan. 

8.8   De gebruiker dient de accommodatie te gebruiken, overeenkomstig de aard en bestemming van de 

accommodatie en met in acht neming van bestaande zakelijke rechten en van overheidswege gestelde of 

nog te stellen eisen. 

8.9 Het  is de gebruiker niet toegestaan de accommodatie anders dan conform het bij de gebruiksaanvraag 

opgegeven doel te gebruiken. 

8.10 De gebruiker dient, naast de aanwezige sport- en spelinventaris  zelf zorg te dragen voor klein sport- en 

spelmateriaal en verbruiksartikelen zoals rackets en ballen. 

8.11 Zonder toestemming van Heerhugowaard Sport N.V. mogen geen voorwerpen uit de accommodatie 

worden verwijderd of buiten de accommodatie c.q. daarin gelegen gebruiksruimten worden gebruikt. 

8.12 De gebruiker draagt er zorg voor dat elke verontreiniging van de accommodatie c.q. delen daarvan, wordt 

tegengegaan en dat na het gebruik de accommodatie weer schoon wordt opgeleverd. 

8.13 Het gebruik van hars of andere soortgelijke middelen is niet toegestaan. 

8.14 Roken is in de gehele accommodatie verboden. 

8.15  Buiten de horecaruimte is het niet toegestaan om etenswaren en dranken te nuttigen in de 

sportaccommodatie. 

8.16 Het meevoeren/verkopen van dranken (fris- en alcoholische) t.b.v. huurder is verboden, alsmede het zelf 

meebrengen/bezorgen van catering. 

   

ARTIKEL 9 Het gebruik-binnensportaccommodaties 

9.1 De binnensportaccommodatie(s) wordt(en) beschikbaar gesteld met het aldaar aanwezige materiaal, voor 

zover onder beheer van Heerhugowaard Sport N.V. en niet zijnde specifieke onderwijsmaterialen. Bij het 

gebruiken, verplaatsen en opbergen van toestellen en ander materiaal dient de uiterste voorzichtigheid in 

acht te worden genomen. Met name dient gebruik te worden gemaakt van de voor het verplaatsen van 

toestellen bestemde hulpmiddelen. Het inrichten van de speelvelden c.q. de accommodatie dient door de 

gebruiker te geschieden. 

9.2 In voorkomende gevallen kan Heerhugowaard Sport N.V. gebruiker verzoeken de accommodatie te 

openen en te sluiten. Hiervoor wordt een sleutel uitgegeven waar borg voor betaald dient te worden. 

 

ARTIKEL 10 Het gebruik-zwembaden 

10.1 Het in de zwembaden aanwezige materiaal, niet in eigendom van de gebruiker, staat niet anders dan op 

basis van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst ter beschikking van de gebruiker. 

 

 

 

 



ARTIKEL 11 Het gebruik-buitensportaccommodaties 

 

11.1 De buitensportaccommodatie(s) wordt(en) beschikbaar gesteld met het aldaar aanwezige materiaal, voor 

zover onder beheer van Heerhugowaard Sport N.V. en niet zijnde specifieke onderwijsmaterialen. Het 

inrichten van de speelvelden c.q. accommodatie dient door de gebruiker te geschieden. 

11.2 In voorkomende gevallen kan Heerhugowaard Sport N.V. gebruiker verzoeken de accommodatie te 

openen en sluiten. Hiervoor wordt een sleutel uitgegeven waar borg voor betaald dient te worden. 

11.3 De velden dienen na afloop ontdaan te worden van zwerfvuil. Bij slechte weersomstandigheden of slechte 

staat van de velden, de velden niet betreden i.v.m. schade en gevaar. De beachvelden dienen na afloop 

van de activiteit gevlakt te worden met de daarvoor aanwezige hulpmaterialen. 

 

ARTIKEL 12 Rechten Heerhugowaard Sport N.V.  

12.1 Heerhugowaard Sport N.V. kan de toestemming tot het gebruik van de accommodatie te allen tijde geheel 

of voor een zekere periode weigeren/intrekken. Zij gaat tot die weigering/intrekking in elk geval over 

indien: 

a. De gebruiker de  voor het gebruik geldende bepalingen en voorschriften of de aanwijzingen door het 

daartoe bevoegde personeel gegeven, niet of niet behoorlijk nakomt; 

b. het gebruik geschiedt in strijd met geldende wet- en regelgeving, de openbare orde of de goede zeden; 

c. de gebruiker hem aangeboden nota’s niet binnen de gestelde termijn betaalt; 

d. de voor het gebruik benodigde vergunningen niet worden verkregen. 

12.2 Heerhugowaard Sport N.V. behoudt zich het recht voor om toestemming tot het gebruik te weigeren of in 

te trekken indien blijkt dat het gebruik niet overeenstemt met het doel waarvoor de aanvraag is gedaan. 

12.3 Heerhugowaard Sport N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, welke de gebruiker ten gevolge 

van de weigering/intrekking van de toestemming mocht ondervinden. 

12.4 Indien blijkt dat het gebruik van de accommodatie door de gebruiker het noodzakelijk maakt om nadere 

voorwaarden te stellen zal dit in overleg met de gebruiker worden gedaan. 

12.5 Heerhugowaard Sport N.V. behoudt zicht het recht voor in de honorering van aanvragen incidenteel 

voorrang te verlenen aan bepaalde gebruikers boven andere gebruikers. 

12.6 Heerhugowaard Sport N.V. behoudt zich het recht voor na en in overleg met de gebruiker wijzigingen aan 

te brengen in het rooster c.q. de overeengekomen gebruiksmomenten/-perioden. 

12.7 Heerhugowaard Sport N.V. behoudt zich het recht voor incidenteel gedurende het gereserveerde tijdvak 

over de accommodatie te beschikken. Heerhugowaard Sport N.V. zal de gebruiker tijdig informeren indien 

zij zelf over de accommodatie wenst te beschikken. 

12.8 Heerhugowaard Sport N.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen c.q. aan 

te vullen, indien zij zulks noodzakelijk acht. 

 

ARTIKEL 13 Annuleren/wijzigen gebruikstijden 

13.1 Indien een accommodatie op enig tijdstip door bijzondere omstandigheden niet voor het toegestane 

gebruik voor de gebruiker beschikbaar is, wordt de gebruiker daarvan zo mogelijk, van te voren in kennis 

gesteld. De gebruiker kan aan het niet ter beschikking zijn van een accommodatie geen recht op 

schadevergoeding ontlenen, behoudens vrijstelling van de gebruiksvergoeding. 

13.2 Annulering geschiedt schriftelijk, of indien dit niet mogelijk is, dan mondeling of telefonisch aan 

Heerhugowaard Sport N.V. 

13.3 Bij annuleringen door de gebruiker geldt een opzegtermijn van 4 weken voor aanvang van de activiteit, 

gerekend vanaf de dag van ontvangst van de annulering door Heerhugowaard Sport N.V. Bij annuleringen 

die 4 weken of meer voor aanvang van de activiteit zijn ontvangen, wordt volledig restitutie verleend over 

het gebruiksbedrag van de geannuleerde uren onder aftrek van € 25,= administratiekosten. 

13.4 Gehele of gedeeltelijke restitutie of vrijstelling van de gebruiksvergoeding is uitgesloten, wanneer de 

opzegtermijn van 4 weken niet in acht wordt genomen. 



13.5 Bij afwijking van de overeengekomen uren dient door gebruiker contact opgenomen te worden met 

Heerhugowaard Sport N.V. en/of de beheerder, waarna door gebruiker de melding schriftelijk wordt 

bevestigd. 

13.6 Indien de bond wedstrijden afgelast, zal Heerhugowaard Sport N.V. 2/3de deel van de zaalhuur  

vergoeden. 1/3de deel blijft op rekening van de gebruiker staan. 

13.7 Gedurende de officiële schoolvakanties geldt  voor de huur van de 3 sporthallen: Waardergolf, Deimoshal 

en de Draai, in het geval van een bijzondere activiteit als bijvoorbeeld toernooien en/of instuiven, een 

korting van 33%. 

 

ARTIKEL 14 Opties 

14.1 Wanneer u een optie neem op een sportaccommodatie dient u binnen 2 weken uw aanvraag definitief en 

per mail te bevestigen. Na 2 weken vervalt de optie van rechtswege. In bijzondere gevallen kan de 

verhuurder besluiten dit termijn schriftelijk te verlengen. Dit uitsluitend ter beoordeling aan de 

verhuurder. 

 

ARTIKEL 15 Slotbepaling 

15.1 In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist Heerhugowaard Sport N.V. Ongeacht het 

hiervoor bepaalde kunnen Heerhugowaard Sport N.V. en gebruiker schriftelijk afwijkende afspraken 

maken. 

 

April 2022 


