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REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTHAL DE HASPEL 
 
1. Een ieder die de gemeentelijke sporthal betreedt, bindt zich aan onderstaand reglement. 
 
2. In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. de sporthal: het gehele gebouw met naaste omgeving met uitzondering van het 
eventuele restaurantgedeelte; 

b. de verhuurder: de gemeente Goirle; 
c. de huurder: de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie het gebruik van de sporthal 

door de directie schriftelijk is bevestigd. 
d. de gebruiker: Een ieder die als sporter, toeschouwer, begeleider of bezoeker van de 

sporthal gebruik maakt. 
 

3. Verhuurder stuurt in het tweede kwartaal van het kalenderjaar jaar, naar alle verenigingen die in het 
voorafgaande seizoen hebben gehuurd, automatisch een aanvraagformulier voor het volgende 
seizoen. Nieuwe huurders kunnen op verzoek een aanvraagformulier ontvangen van verhuurder. 

 
4. Bij het inroosteren van de huuraanvragen voor binnensportaccommodaties, die voor de door 

verhuurder gestelde datum zijn geretourneerd, worden de volgende criteria gehanteerd.  
Volgorde van toewijzing door verhuurder: 
a. Scholen voor het geven van bewegingsonderwijs (overdag) uit de gemeente Goirle. 
b. Sportverenigingen uit de gemeente Goirle. 
c. Particulieren uit de gemeente Goirle en Riel voor sportbeoefening. 
d. Verenigingen en particulieren van buiten de gemeente Goirle. 
Wanneer meerdere partijen in dezelfde categorie op hetzelfde moment gebruik wensen te maken 
van een sportaccommodatie, en één van deze partijen heeft al langer dan drie jaar op de bedoelde 
dag en tijdstip gehuurd, wordt afgewogen of dit naar het oordeel van de verhuurder van 
doorslaggevend belang is. Zo ja, dan kan besloten worden deze partij op grond daarvan opnieuw te 
gunnen.  
Wanneer er geen sprake is van doorslaggevend belang, zoals hierboven omschreven, dan wordt er 
eerst geprobeerd in onderling overleg tot een oplossing te komen. Wanneer een onderling overleg 
na inzicht van de verhuurder niet mogelijk blijkt te zijn, vindt loting tussen de desbetreffende partijen 
plaats.  
 

5. Door de verhuurder wordt iedere verhuring schriftelijk bevestigd. 
Op deze bevestiging wordt vermeld: 
a. het aantal en soort van de accommodatie; 
b. datum en tijdstippen van de verhuurperiode; 
c. aard van activiteit die plaats zal vinden in sporthal of gymzaal. 
d. de wijze van betaling. 
Na het verstrijken van de huurperiode, zoals vastgelegd in de huurbevestiging, komt van 
rechtswege –en zonder dat hiervoor nadere opzegging is vereist- een einde aan de 
huurovereenkomst. 
 

6. Wanneer door een huurder een reservering wordt geannuleerd, worden de verschuldigde 
huurpenningen onafhankelijk van het tijdstip van annulering, toch in rekening gebracht. In 
uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van de verhuurder, kan hiervan worden afgeweken. 
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7. Alle aanwijzingen door de verhuurder en diens medewerkers gegeven dienen te worden opgevolgd. 
 
8. Het is de huurder verboden zonder toestemming van de verhuurder de sporthal aan derden in 

gebruik te geven of te verhuren. 
 
9. Huurder draagt zorg voor een goede organisatie en voldoende toezicht. Hij moet er tevens voor 

zorgdragen dat de sporthal en de zich daarop bevindende voorwerpen niet onnodig worden 
beschadigd. Het beschikbaar gestelde moet na gebruik worden opgeleverd in de toestand waarin 
het zich bevond ten tijde van de beschikbaarstelling, normale gebruiksslijtage in aanmerking 
nemend. 
Eventuele beschadigingen of vermissingen, ontstaan door toedoen van huurder of door hem 
toegelaten gebruikers komen voor rekening van de huurder en moeten op eerste aanzegging en 
zonder dat ingebrekestelling is vereist, worden vergoed. 
De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan persoon of goed uit welke 
vorm ook geleden, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet. 

 
10. De kleedkamers mogen niet eerder worden gebruikt dan 15 minuten vóór en niet langer dan 15 

minuten ná de beschikbaar gestelde gebruikstijd. 
 
11. Als huurtijd geldt de officieel toegewezen tijd minus 5 minuten (tot 15 minuten voor o.a. hockey).  

Deze 5 minuten (tot 15 minuten voor hockey) zijn nodig voor het opstellen en verplaatsen van 
gebruikstoestellen.  
 
Op- en afbouw van de verschillende zalen geschiedt binnen de overeengekomen huurtijd(en), zoals 
aangegeven in de huurovereenkomst. 
Schoonmaaktijd (niet behorende tot de standaardtijd) na een evenement of toernooi behoort tot de 
gehuurde tijd.  
Overschrijding van de overeengekomen tijd mag slechts geschieden na verkregen toestemming van 
de verhuurder en na overleg met de huurder in wiens huurtijd de uitloop plaats vindt. 
Ingeval van een niet-tijdige oplevering van het gehuurde, wordt de extra gebruikstijd, alsmede alle 
overige door de verhuurde dientengevolge te maken kosten, afzonderlijk aan de huurder in rekening 
gebracht. 

 
12. Het gebruik van turntoestellen of -hulpmiddelen is slechts toegestaan onder leiding of toezicht van 

personen, die daartoe door de huurder bevoegd geacht worden blijkens hun specifieke opleiding op 
hun ervaring, vaardigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. De huurder blijft verantwoordelijk voor 
onoordeelkundig en/of onverantwoordelijk gebruik van bedoelde turntoestellen of- hulpmiddelen. 

 
13. Het is niet toegestaan de werkvloeren te betreden met schoeisel waarmee de straat is belopen. 

Aangepast schoeisel (zonder zwarte zool) is verplicht.  
Voor niet sport gebonden activiteiten kan in overleg met de verhuurder een uitzondering gemaakt 
worden. 

 
14. In de klimtouwen mogen geen knopen worden gelegd, ook al worden deze er weer uitgehaald na 

afloop van het gebruik. 
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15. Het parkeren van fietsen, brommers en auto’s dient op de daarvoor aangewezen plaatsen te 
geschieden. Bij grote evenementen dient de huurder de gebruikers, bezoekers te verwijzen naar 
parkeermogelijkheid. 

16. Roken in de gehele sporthal (inclusief gangen, kleedkamers, douches en toiletten) is niet 
toegestaan. De Tabakswet is van toepassing. De huurder wordt verantwoordelijk gesteld voor de 
naleving van de Tabakswet, door huurder zelf alsmede door degenen voor wie huurder ruimte 
huurt. Maatregelen voor naleving van de tabakswet, de uitvoering, de risico’s en (financiële) 
gevolgen bij niet naleving, liggen bij de huurder, van een sportaccommodatie. Bij het niet nakomen 
van de Tabakswet worden de financiële gevolgen zoals boetes e.d. in rekening gebracht bij de 
huurder en ontbinding van de huurovereenkomst kan een gevolg zijn. 

 
17. Het meebrengen van huisdieren is verboden. 
 
18. De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij wijze van uitzondering en haar moverende 

redenen, over het gehuurde vrij te beschikken ten behoeve van eigen evenementen of die van 
derden. Het stelt de huurder tenminste 2 maanden van te voren in kennis. Indien mogelijk dient de 
verhuurder de huurder een andere ruimte, tijd, dag aan te bieden. Indien geen van genoemde 
oplossingen mogelijk of acceptabel is zullen de betaalde huurpenningen, voor zover van 
toepassing, worden teruggestort. 

 
19. De verhuurder heeft het recht een ieder, die op enigerlei wijze de orde verstoort of zich op niet 

gepaste wijze gedraagt, na mededeling aan de huurder of diens vertegenwoordiger, van het 
gehuurde te doen verwijderen c.q. de toegang tot het gehuurde voor bepaalde of onbepaalde tijd te 
ontzeggen. 

 
20. Indien de huurder, na schriftelijke sommatie, nalatig blijft in de nakoming van enige verplichting, 

welk ingevolge de wet, de plaatselijke verordening en gebruiken en/of deze algemene voorwaarden 
die op hem rust, heeft de verhuurder het recht hem aan te zeggen, dat hij de huur onmiddellijk 
tussentijds ontbindt, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist 
zal zijn; alsdan is de huurder verplicht het gehuurde onverwijld te ontruimen. 

 
21. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de verhuurder. 

 
22. Voor sportvreemde evenementen geldt een waarborgsom van minimaal € 250,00. 

 
 
 


