
 
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN - MODEL 02 
 
 
Algemene voorwaarden voor in gebruik geven van SPORTVELDEN SPEELTIJD 
 
Artikel 1 Het gehuurde, bestemming 
Gebruiknemer is bekend met het door haar in gebruik gegeven sportveld en de zich daarop bevindende, 
voor de sportbeoefening noodzakelijke voorzieningen, waarvan zij dan ook geen nadere omschrijving 
meer behoeft en hetwelk zij accepteert in de staat  waarin het zich bij het aangaan van deze overeenkomst 
bevond. Ligging noch hoedanigheid van het in gebruik gegeven sportveld zullen derhalve aanleiding 
geven tot wijziging van het  in de overeenkomst vastgestelde gebruiksvergoeding. Het is gebruiknemer 
verboden zonder schriftelijke toestemming van gebruikgever iets aan de gedaante of de inrichting van het 
in gebruik gegeven sportveld en de daarbij behorende opstallen te veranderen met name om 
beplantingen, opstallen, tribunes, lichtmasten, afscheidingen e.d. te plaatsen, af te breken, te 
verwijderen of daaraan iets te veranderen. 
 
Artikel 2 Duur, verlenging en opzegging 
De in gebruikgeving wordt aangegaan voor het in de overeenkomst vermelde tijdvak. Bij niet nakoming 
van de verplichting tot betaling van het vastgestelde bedrag op de vervaldag(en), alsmede bij faillissement 
van gebruiknemer, kan gebruikgever, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en 
interessen, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst onmiddellijk door een 
enkele schriftelijke aanzegging beëindigen. 
 
Artikel 3 Gebruiksvergoeding 
De gebruiksvergoeding is gelijk aan de het bedrag zoals opgenomen in de gebruikersovereenkomst. 
Betaling moet geschieden op de in de overeenkomst aangegeven wijze. Zowel ten aanzien van de 
verschuldigde gebruiksvergoeding, als ook aangegeven in artikel 7 van deze voorwaarden genoemde 
bijkomende onderhoudskosten dient gebruiknemer de aangegeven betalingstermijn(en) in acht te 
nemen. Beroep op schuldvergelijking is niet toegestaan.  
 
Artikel 4 Wijze van gebruik  
Gebruiknemer zal de haar toegewezen speeltijden naar genoegen van gebruikgever uitsluitend gebruiken 
voor de beoefening van de in de overeenkomst genoemde sport. Gebruiknemer aanvaardt het toegewezen 
complex in de bij de  aanvang van het gebruik bestaande toestand. De haar toegewezen speeltijden zal 
gebruiknemer niet aan anderen mogen afstaan. Gebruiknemer is verplicht al haar zogenaamde 
thuiswedstrijden, zowel in als buiten competitieverband, op het haar toegewezen complex te doen 



plaatsvinden. Gebruikgever kan onder door haar te stellen voorwaarden ontheffing van deze bepaling 
verlenen. 
 
Artikel 5 Aansprakelijkheid 
Buiten hetgeen hieromtrent is bepaald in het Burgerlijk Wetboek stelt gebruiknemer zich bij deze 
uitdrukkelijk verantwoordelijk voor al degenen die tijdens het gebruik van het in gebruik gegevene van 
harentwege aldaar aanwezig zijn. Gebruiknemer is aansprakelijk voor alle schade, welke aan het in 
gebruik gegevene en de zich daarop bevindende eigendommen van gebruikgever wordt toegebracht, ten 
gevolge van onjuist dan wel onrechtmatig gebruik. Gebruikgever is niet aansprakelijk voor schade in 
verband met het gebruik van het in gebruik gegeven sportcomplex en de daarbij behorende opstallen. 
Gebruiknemer vrijwaart gebruikgever voor schadeaanspraken van derden terzake. Het bepaalde in dit 
artikel is niet van toepassing, indien het gebruik plaatsvindt overeenkomstig artikel 4. 
 
Artikel 6 Onderhoud 
Gebruiknemer verklaart te weten, dat gebruikgever voor het onderhoud van het toegewezen sportcomplex 
inclusief de kleedgelegenheid zal zorg dragen in de mate en op de wijze als door gebruikgever wordt nodig 
geoordeeld. 
 
 
Artikel 7 Algemeen 
Gemachtigden van gebruikgever zullen te allen tijde vrije toegang hebben tot het complex inclusief de 
kleedgelegenheid, om de naleving van deze overeenkomst en de op grond daarvan nader gestelde 
voorwaarden te controleren. 
 
Artikel 8 Beëindiging 
Onverminderd de artikelen 3 en 4 kan gebruikgever bij niet nakoming door gebruiknemer van de 
voorwaarden van deze overeenkomst, ongeacht het recht op vergoeding van kosten, schaden en 
interessen, zonder dat enige formele instelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, de 
overeenkomst zonder inachtneming van enige termijn door een enkele aanzegging beëindigen Tot deze 
beëindiging zal niet worden overgegaan, indien de gebruiknemer binnen een maand na sommatie door 
gebruikgever alsnog haar verplichtingen nakomt. 


