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Algemene voorwaarden voor ingebruikgeving  sport- en culturele accommodaties gemeente 

Brielle. 

1 Aansprakelijkheid, kosten en schade: 

1. Gebruiker is jegens de ingebruikgever aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de 

accommodatie en/of van de daarin aanwezige (sport)inventaris, tenzij de gebruiker bewijst 

dat hem, de personen die de gebruiker tot de accommodatie heeft toegelaten en de 

personen waarvoor gebruiker aansprakelijk is, ter zake geen schuld treft of dat hem 

dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. 

2. De gebruiker is verplicht alle schade binnen 24 uur te melden bij de ingebruikgever. De 

gebruiker wordt door de ingebruikneming van de accommodatie en de daarin aanwezige 

inventaris geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevinden op het 

moment van ingebruikneming.  

3. De ingebruikgever kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele  ongevallen of 

gevolgen van ongevallen in de accommodatie, al dan niet als gevolg van de niet-nakoming 

zijdens gebruiker van diens toezicht- en veiligheidsverplichtingen, noch voor beschadiging, 

verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruiker, diens leden of personen 

die onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker van  accommodatie gebruik maken of 

van derden die gebruiker heeft toegelaten. De gebruiker vrijwaart de ingebruikgever voor 

aanspraken van derden ter zake. 

4. Indien gebruiker de accommodatie met toestemming van de ingebruikgever gebruikt voor 

evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. 

toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere 

(sport) activiteiten, is gebruiker verplicht op zijn kosten alle (evenementen) vergunningen en 

ontheffingen aan te vragen die voor dit afwijkende gebruik zijn vereist. 

2 Vergunningen en ontheffingen: 

5. Gebruiker is verplicht zelf te onderzoeken of voor het overeengekomen gebruik van de 

accommodatie vergunningen en ontheffingen zijn vereist. Het aangaan van een 

huurovereenkomst t.b.v. genoemd gebruik houdt uitdrukkelijk geen toezegging in dat de 

benodigde vergunningen en ontheffingen daadwerkelijk zullen worden verleend en/of 

volledig zijn. 

6. De gebruiker verstrekt de ingebruikgever een kopie van genoemde vergunningen en/of 

ontheffingen binnen twee dagen nadat deze door het bevoegde gezag zijn  verleend en in 

ieder geval vijf  dagen voor aanvang van het evenement. 

7. Verhuurder is verplicht de accommodatie zodanig te gebruiken dat niet wordt gehandeld in 

strijd met enige wet, verordening, vergunning of andere overheidsvoorschriften, waaronder 

begrepen (brand) veiligheidsnormen van politie en brandweer. Indien met toestemming van 

ingebruikgever muziek ten gehore wordt gebracht of gebruik wordt gemaakt van geluids- 

en/of audiovisuele apparatuur mogen de in de Wet Geluidhinder opgenomen normen niet 

worden overschreden.  
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3 (Betalings)verplichtingen: 

8. Indien het geval gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van de gebruiksovereenkomst niet, 

niet tijdig of niet volledig nakomt, zal gebruiker, na ter zake door de ingebruikgever 

schriftelijk te zijn aangemaand om alsnog binnen 14 dagen zijn verplichtingen na te komen, 

in gebreke zijn en zal ingebruikgever gerechtigd zijn de gebruiksovereenkomst te beëindigen, 

onverminderd de verplichting van de gebruiker tot vergoeding aan de ingebruikgever van 

kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, schade en interesten. In geval van 

wanbetaling van de gebruiksvergoeding wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf 

de vervaldatum en bedraagt het minimumbedrag van de buitengerechtelijke kosten 15% van 

het openstaande bedrag.  

9. Ingebruikgever kan gebruiker de toegang tot de accommodaties weigeren indien gebruiker 

op het moment dat deze de accommodatie in gebruik wenst te nemen nog niet aan zijn 

verplichtingen uit de gebruikersovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor 

de ingangsdatum van  de gebruikersovereenkomst en de uit de gebruiksovereenkomst 

voortvloeiende verplichtingen van gebruiker. 

10. Voor zover gebruiker of de door of vanwege gebruiker tot de accommodatie toegelaten 

personen de genoemde verplichtingen uit de voorwaarden voor ingebruikgeving en/of de 

huisregels niet naleven, is de ingebruikgever bevoegd hen uit de accommodatie te (laten) 

verwijderen en hen de toegang tot de accommodatie te ontzeggen. De gebruiker heeft in dat 

geval geen enkele aanspraak of vergoeding van enige schade, hoe ook genaamd of op 

restitutie van reeds betaalde gebruiksvergoedingen. In deze gevallen kunnen burgemeester 

en wethouders de gebruiker voor de periode van ten hoogste één maand de toegang tot de 

accommodatie ontzeggen. 

11. Gebruiker is verplicht eventuele kosten die voortvloeien uit een schending van de 

voorwaarden of huisregels , alsmede eventuele boetes en dwangsommen die ingebruikgever 

door overheidsinstanties en hulpverlenende diensten worden opgelegd integraal te voldoen. 

4 Algemene bepalingen: 

12. Burgemeester en wethouders kunnen tegenover een vereniging verklaren dat die vereniging 

voor het spelen van door of vanwege landelijke sportbonden vastgestelde wedstrijden 

voorrang geniet voor het medegebruik van accommodaties boven ingebruikgeving voor 

andersoortig gebruik.  

13. Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor te allen tijde over de 

accommodatie te beschikken of deze tijdelijk aan anderen in gebruik te geven, dan wel het 

overeengekomen gebruik tot een kleiner deel te beperken, zonder dat gebruiker aanspraak 

kan maken op vergoeding van enige schade, hoe dan ook genaamd. 

14. Wanneer tot een zodanige maatregel wordt besloten, wordt hiervan zo mogelijk tenminste 

21 dagen voor de datum van ingang aan gebruiker bericht gedaan. De gebruiksvergoeding 

wordt dan naar evenredigheid verminderd met een door burgemeester en wethouders vast 

te stellen bedrag. 

15. In alle gevallen waarin de voorwaarden, de gebruiksovereenkomst en de huisregels niet 

voorzien, beslissen Burgemeester en Wethouders. 

De Algemene Voorwaarden voor ingebruikgeving  sport- en culturele accommodaties zijn vastgesteld 

bij besluit van het college van Burgemeester en Wethouders  gemeente Brielle d.d. 11 juni 2019. 


