
 

 
1 

INHOUDSOPGAVE 

 

 

Pagina 

 

A: ALGEMEEN 

A.01  - Begrippen          2  

A.02  - De huurovereenkomst        3 

A.03  - Huurtarief en betalingsvoorwaarden      4  

A.04  - Incassoprocedure         4 

A.05  - Annulering, opzegging en opties       5  

A.06  - Huisregels          6 

A.07  - Vergunningen en ontheffingen       6 

A.08  - Aansprakelijkheid         7 

A.09 - Publiciteit          8 

A.10  - Toezicht          8 

A.11  - Geschillen          8 

A.12  - Staat van de accommodatie       8 

A.13 - Gebruik van de sportaccommodatie en nevenruimten    9 

A.14 - Toestemming verhuurder voorafgaand aan gebruik    9 

A.15 - Veiligheid         10 

A.16 - Inwerkingtreding        10 

A.17 - Overig          10  

 

B: SPORTHALLEN 

B.01 - Huisregels en Veiligheid         12  

B.02 - Hygiëne           12 

B.03 - Verantwoordelijkheden van de huurder       13 

B.04 - Gebruik sporthal          13  

B.05 - Overig          13 

 

C: SQUASH           

C.01 – Huisregels en Gebruik        15 

C.02 – Knipkaarten         15 

 

D: TENNISHAL          

D.01 – Huisregels en Veiligheid        16 

D.02 – Knipkaarten         16 

 

E: BUITENTENNISLIDMAATSCHAP        

E.01 - Huisregels en Veiligheid        17 

 

F: GOLF            

F.01 Huisregels driving range en golfbaan      19 

F.02 Golflockers         20 

F.03 Deelname golfwedstrijden        20 

F.04 Knipkaarten         21 

 

G: FITNESS           

G.01 Huisregels          21 

 

H:VERGADERACCOMMODATIE        21 



 

 
2 

A: Algemeen 

 

A.01 Begrippen 

 

Verhuurder:   de Stichting Health Center Hoenderdaal of de Stichting Horeca Hoenderdaal. 

 

Huurder:  de partij, met wie de verhuurder een overeenkomst aangaat met betrekking 

tot de huur van een (sport)accommodatie of een deel daarvan. 

 

 (Sport)accommodatie: een binnen- of buitenruimte of een deel daarvan, al dan niet geschikt voor 

sportbeoefening, exclusief het sportcafé. 

 

Nevenruimte: andere ruimten in een (sport)accommodatie al dan niet geschikt voor 

sportbeoefening. 

 

Sportcafé:   de in de sportaccommodatie speciaal ingerichte horecaruimte. 

 

Aanvraag:  een door de huurder ondertekend verzoek, via een brief, faxbericht, digitaal 

ingevuld aanvraagformulier, mail aan de verhuurder voor de huur van een 

sportaccommodatie en/of een nevenruimte. 

 

Annulering: een door de verhuurder of huurder schriftelijk aangegeven afgelasting van 

het gebruik van een op de huurovereenkomst vermelde periode, dag en/of 

tijdstip. 

 

Betalingsvoorwaarden: de voorwaarden waaraan de betalingen moeten voldoen. 

 

Bevestiging:   de formalisering van de in huur gegeven ruimte 

 

BHV-er:  een op het gebied van de bedrijfshulpverlening deskundige, die de ernst van 

calamiteiten en de hierdoor te nemen maatregelen kan beoordelen en 

vervolgens hier naar zal handelen. 

 

Evenementen:  het gebruik van een sportaccommodatie anders dan voor het reguliere 

sportgebruik en waarvoor aanvullende gebruiksvoorwaarden door de 

verhuurder, bijvoorbeeld vanwege eisen van Brandweer en Politie, kunnen 

worden gesteld. 

 

Huisregels:  specifiek voor gebruik van de gehuurde accommodatie of materialen 

geldende regels die in de accommodatie of bij de materialen kenbaar worden 

gemaakt en waar de huurder door huur van de accommodatie of sport - en 

spelmaterialen mee instemt. 

 

Huurovereenkomst:  de formele, door de huurder en verhuurder, ondertekende toestemming tot 

regulier gebruik van een sportaccommodatie en/of een nevenruimte, 

gedurende de op deze overeenkomst vermelde periode, dag, tijden, tarieven 

en bijzonderheden. 

 

Huurtarieven: jaarlijks door het bestuur van Stichting Health Center Hoenderdaal 

vastgestelde bedragen waarvoor een sportaccommodatie en/of een 

nevenruimte kan worden gehuurd. 
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Huurvoorwaarden: de voorwaarden waaronder een sportaccommodatie en/of een nevenruimte 

wordt gehuurd en waar de huurder door ondertekening van de 

huurovereenkomst mee instemt. 

 

Incassoprocedure:  het proces waarmee achterstallige huurbetalingen worden geïnd. 

 

Ontruimer:  personen, die na instructie van de verhuurder, een accommodatie in geval 

van een calamiteit (brand,bommelding, instortingsgevaar) moeten, mogen en 

kunnen ontruimen. 

 

Opzegging: een door de verhuurder of de huurder schriftelijk aangegeven beëindiging 

van de huurovereenkomst. 

 

Opzegtermijn:  tijdsduur die in acht wordt genomen na ontvangst van het verzoek tot 

ontbinding van de huurovereenkomst en de formele datum van de 

beëindiging van de huurovereenkomst. 

 

Personeel:  personen werkzaam voor en handelend namens de verhuurder in de 

gehuurde of bezochte accommodatie. 

 

Zaalleider:  een door de huurder aangestelde functionaris die de gang van zaken tijdens 

het gebruik in de gehuurde sportaccommodatie en/of nevenruimte voor de 

huurder regelt. 

 

Seizoensovereenkomst: een seizoensovereenkomst is een huurovereenkomst met een wekelijks 

repeterend karakter voor de huur/het gebruik van de sportaccommodatie 

en/of nevenruimte. 

 

Incidentele overeenkomst: een huurovereenkomst voor het eenmalig gebruik of meerdere 

tijdstippen waarbij geen sprake is van een wekelijks repeterend karakter 

(seizoensovereenkomst) voor het gebruik van de sportaccommodatie en/of 

nevenruimte. 

 

 

A.02 De huurovereenkomst 

 

A.02.01   De inhoud van de huurovereenkomst wordt gevormd door de aanvraag, de 

bevestiging en de huurvoorwaarden van Stichting Health Center 

Hoenderdaal. 

A.02.02   De huurovereenkomst wordt als aangegaan beschouwd indien: 

-  de bevestiging door de huurder is ondertekend en binnen 10 dagen 

naar de verhuurder is teruggestuurd. 

-  de huurder de bevestiging niet heeft ondertekend, maar wel  

gebruik heeft gemaakt van het gehuurde op één van de op de 

aanvraag aangegeven dag(en) en tijd(en). 

-  in geval van incidentele verhuur een bevestiging is gegeven via email, 

fax, telefoon en/of mondelinge afspraak. 

A.02.03  De huurvoorwaarden die van toepassing zijn bestaan uit het algemene 

gedeelte, zijnde deel A en de specifiek voor het gehuurde geldende 

voorwaarden, zijnde voor de sporthallen deel B. 

A.02.04  Daar waar in het specifieke gedeelte wordt afgeweken van het in het 

algemene gedeelte gestelde, is het specifieke gedeelte bepalend. 
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A.02.05  De verhuurder is bevoegd bij een huurovereenkomst aanvullende 

huurvoorwaarden vast te stellen en artikelen van de huurvoorwaarden uit te 

sluiten. 

A.02.06 De huurvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die de 

verhuurder sluit m.b.t. de verhuur van een sportaccommodatie en/of 

nevenruimten. Voorts zijn deze huurvoorwaarden van toepassing op alle 

aanvragen, aanbiedingen, onderhandelingen en offertes die betrekking 

hebben op (huur)overeenkomsten en/of toekomstige overeenkomsten en/of 

rechtsbetrekkingen alsmede aanvullende overeenkomsten.  

A.02.07 Van deze huurvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit door 

partijen schriftelijk wordt overeengekomen. 

A.02.08 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de huurder en/of derden 

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De verhuurder sluit slechts de 

overeenkomsten onder uitdrukkelijke voorwaarden dat enkel onderhavige 

huurvoorwaarden van de verhuurder van toepassing zijn. 

A.02.09 Indien enige bepaling van deze huurvoorwaarden en/of overeenkomst nietig 

is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht 

blijven en zullen de verhuurder en huurder in overleg treden teneinde 

nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen 

overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 

nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. De overige 

bepalingen zullen worden uitgelegd alsof de ongeldige bepalingen geen 

onderdeel daarvan uitmaken. 

A.02.10 De verhuurder is bevoegd deze huurvoorwaarden geheel of gedeeltelijk 

eenzijdig te wijzigen. De verhuurder maakt gewijzigde huurvoorwaarden op 

passende wijze aan de huurder bekend. 

A.02.11   De huurvoorwaarden zijn te downloaden van internet en worden op verzoek 

toegezonden. 

 

 

A.03  Huurtarief en betalingsvoorwaarden 

 

A.03.01   De huurtarieven van een sportaccommodatie en/of de nevenruimten 

worden jaarlijks door het bestuur van Stichting Health Center Hoenderdaal 

vastgesteld. 

A.03.02   De verschuldigde huur wordt op de huurovereenkomst vermeld. 

A.03.03  Bij seizoensverhuur wordt maandelijks de verschuldigde huur met een 

factuur bij de huurder in rekening gebracht. Het verschuldigde bedrag dient 

voor de hierop vermelde betaaldatum te zijn voldaan. 

A.03.04  De incidentele huur van een -via telefonische afspraak, fax, email of 

mondelinge afspraak- gehuurde sportaccommodatie en/of nevenruimte 

dient per factuur of vooraf bij de sportdesk contant te worden voldaan. 

A.03.05  In de door de huurder gereserveerde tijd in de sportaccommodatie vindt de 

op en afbouw van de sport-, spel- en andere materialen plaats. 

 

 

A.04  Incassoprocedure 

 

A.04.01   Indien een uit hoofde van de huurovereenkomst door de huurder  

verschuldigd bedrag niet vóór de op de factuur vermelde betaaldatum is 

voldaan, kan over de periode na de uiterste betaaldatum tot de datum van 

ontvangst van de betaling de wettelijke rente in rekening worden gebracht. 
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Verrekening van de verschuldigde huur met andere vorderingen is niet 

toegestaan. 

A.04.02   De incassoprocedure wordt gestart na het verstrijken van de vastgestelde 

betalingstermijn. 

A.04.03   De incassoprocedure bestaat in ieder geval uit het sturen van een 

herinneringsfactuur met een betalingstermijn van 8 dagen en bij het 

uitblijven daarvan, na aanmaning met incassodreiging, de overdracht aan een 

incassobureau. 

A.04.04   De verhuurder kan naar eigen inzicht na de herinneringsfactuur nog een 

aanmaning en een incassodreiging naar de huurder sturen. 

A.04.05 De verhuurder is bevoegd naast de wettelijke rente, oplopende 

administratiekosten in rekening te brengen voor het sturen van een 

herinneringsfactuur, aanmaning en incassodreiging. 

A.04.06   Alle kosten, gemaakt ter inning van door de huurder op grond van de 

huurovereenkomst verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de 

huurder. 

A.04.07    Facturen die de uiterste betaaldatum met 90 dagen hebben overschreden 

worden overgedragen aan een incassobureau. 

 

 

A.05 Annulering, opzegging en opties 

 

A.05.01  De verhuurder behoudt zicht het recht voor de accommodatie geheel of 

gedeeltelijk te benutten voor het houden van toernooien of andere 

evenementen. Indien de huurder daardoor op het voor hem of haar 

gereserveerde uur niet van de toegewezen accommodatie gebruik kan 

maken, deelt de verhuurder hem dat uiterlijk 2 maanden van te voren mede. 

De verhuurder zal in overleg met de huurder bepalen op welk tijdstip de 

verloren uren kunnen worden ingehaald dan wel overgaan tot restitutie van 

het huurtarief naar evenredigheid.  

A.05.02  Een seizoensovereenkomst kan zonder kosten tot 1 september van het 

komende seizoen worden geannuleerd. Na 1 september wordt bij 

annuleringen tot een termijn van 8 weken 50% en binnen 8 weken voor de 

gereserveerde datum 100% in rekening gebracht.  

A.05.03  Bij annulering van een incidentele overeenkomst wordt binnen een termijn 

van 8 weken 100% van het huurbedrag in rekening gebracht en tot 8 weken 

50%. 

A.05.04 Indien de huurder verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en zij de 

tekortkoming, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling door de 

verhuurder, niet binnen de gestelde redelijke termijn heeft hersteld of indien 

de huurder van rechtswege in verzuim is, kan de verhuurder naar eigen keuze 

de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden of nakoming vorderen 

van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, ongeacht de aard 

of betekenis van de tekortkoming. 

A.05.05 De verhuurder is in ieder geval gerechtigd de overeenkomst, zonder dat 

enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, door middel 

van een schriftelijke kennisgeving aan de huurder, geheel of gedeeltelijk met 

onmiddellijke ingang te ontbinden indien: 

a. de huurder de huur niet, dan wel niet tijdig heeft betaald; 

b. de huurder in staat van faillissement is verklaard, zijn faillissement is 

aangevraagd, aan hem surseance van betaling is verleend of een verzoek 

daartoe is gedaan dan wel op de huurder de schuldsaneringsregeling zoals 
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bedoeld in artikel 284 van de Faillissementswet van toepassing is verklaard of 

een verzoek daartoe is gedaan; 

c. de onderneming van de huurder wordt geliquideerd dan wel op zaken van 

de huurder beslag is gelegd, in die zin dat de continuïteit van de huurder in 

gevaar komt en/of indien de onderneming van de huurder op welke wijze 

dan ook geheel of gedeeltelijk aan derden wordt overgedragen, waardoor de 

zeggenschap van de onderneming verandert; 

d. er sprake is van het doen of in het vooruitzicht stellen door huurder van 

een gift of een belofte aan één van de medewerkers van verhuurder en/of 

aan enige andere ten behoeve van de verhuurder werkzame rechtspersonen 

teneinde hem of haar te bewegen of te bevorderen dat enige al dan niet 

publiekrechtelijke rechtshandeling wordt verricht; 

e. de huurder niet meer beschikt over de noodzakelijke publiekrechtelijke 

vergunningen; 

f. de huurder of diens bestuurder of feitelijk leidinggevende strafrechtelijk 

wordt vervolgd voor een misdrijf; 

g. er zich een overmachtsituatie voordoet bij de huurder. 

A.05.06   Verplichtingen, welke naar hun aard zijn bestemd om ook na ontbinding van 

de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van de overeenkomst 

bestaan. 

A.05.07 Ontbinding van de overeenkomst geschiedt door middel van een 

aangetekend schrijven aan de huurder. Ontbinding van de overeenkomst 

leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de verhuurder. 

A.05.08 Het is mogelijk een optie te nemen op de huur van een (sport)accommodatie. 

In dat geval dient de aanvraag binnen twee weken definitief bevestigd te 

worden. Na twee weken vervalt de optie van rechtswege. In bijzondere 

gevallen kan de verhuurder besluiten deze termijn te verlengen. Dit 

uitsluitend ter beoordeling aan de verhuurder. 

 

 

A.06  Huisregels 

 

A.06.01 De huurder wordt geacht de geldende huisregels te kennen en na te leven. 

Dit geldt in het bijzonder voor: 

- het algehele rookverbod in de sportaccommodatie en het in de 

sportaccommodatie gevestigde sportcafé. 

- het verbod (alcoholische) dranken of etenswaren aan derden te 

verstrekken of te verkopen. 

- Het nuttigen hiervan is alleen toegestaan ter plekke van het sportcafé. 

- het verbod rijwielen en andere vervoermiddelen in het gehuurde te 

plaatsen, tenzij anders is aangegeven, uitgezonderd de vervoermiddelen 

voor mindervaliden. 

 

 

A.07  Vergunningen en ontheffingen 

 

A.07.01  Op het gebruik van de sportaccommodatie zijn alle daarop betrekking 

hebbende gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen, verordeningen 

e.d. van toepassing. 

A.07.02  Indien er buiten het reguliere gebruik sprake is van gebruik in de vorm van 

(een)evenement(en), waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal 
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deelnemers c.q. toeschouwers afwijkt van het reguliere gebruik is de huurder 

op zijn kosten gehouden tot: 

- het aanvragen van een evenementenvergunning en andere benodigde 

vergunningen/ontheffingen bij de desbetreffende gemeentelijke 

dienst(en). 

- het opstellen van een zaalinrichtingsplan en een calamiteitenplan, 

specifiek gericht op het te houden evenement. 

- het door de desbetreffende gemeentelijke dienst(en) laten goedkeuren 

van deze plannen 

- het tijdig aan de verhuurder overleggen van alle goedgekeurde plannen 

en verleende vergunningen c.q. ontheffingen, evenals een draaiboek van 

het evenement 

- te zorgen voor het wettelijk bepaalde aantal BHV’ers. 

A.07.03  De verhuurder is gerechtigd bij het niet voldoen aan het in A.07.02 gestelde, 

het evenement (tijdelijk) stil te leggen en op kosten van de huurder een 

externe deskundige te raadplegen. 

 

 

A.08  Aansprakelijkheid 

 

A.08.01   De huurder is aansprakelijk voor schade toegebracht in of aan het gehuurde 

tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de verhuurder. 

A.08.02 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van 

belemmeringen door derde(n), of door hetgeen in deze voorwaarden 

gesteld, waardoor het gebruik van het gehuurde wordt verhinderd of 

verminderd, evenmin voor bedrijfsschade voor de huurder dan wel derden 

en voor schade veroorzaakt aan personen of bezoekers, een en ander in de 

ruimste zin van het woord. 

A.08.03   De verhuurder is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, verlies of 

diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel van de huurder of van 

personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder van een 

sportaccommodatie gebruik maken, tenzij sprake is van grove schuld of 

nalatigheid van de verhuurder. 

A.08.04   De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken van derden ter zake 

van schade als gevolg van in artikel (A.08) genoemde omstandigheden 

/oorzaken, voor zover vallend buiten aansprakelijkheid van de verhuurder 

ten opzichte van de huurder. 

A.08.05   De huurder is verplicht alle aantoonbare schade onmiddellijk te melden bij de 

verhuurder. De huurder wordt door de ingebruikneming van het gehuurde en 

de daarin eventueel aanwezige inventaris geacht deze te hebben aanvaard in 

goede toestand. 

A.08.06  De huurder is aansprakelijk voor de tijdens het gebruik aan het gehuurde en 

aan de eventueel daarin aanwezige inventaris, toegebrachte schade en 

ernstige vervuiling. Indien deze schade is te wijten aan ander dan normaal 

gebruik door de huurder, evenals voor schade aan de zijde van de huurder als 

gevolg van verontreiniging van het in gebruik gegeven gehuurde en de 

eventueel daarin aanwezige inventaris. 

A.08.07   De huurder dient tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd. 

A.08.08 Ontbinding van de overeenkomst door de verhuurder zal nimmer tot 

aansprakelijkheid van de verhuurder of derden jegens de huurder leiden. 

A.08.09 Indien de verhuurder tengevolge van overmacht, calamiteiten, technische 

storingen of enige andere oorzaak buiten zijn schuld niet in staat is om de 
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accommodatie of een deel daarvan zoals overeengekomen ter beschikking te 

stellen, dan zal verhuurder niet aansprakelijk zijn voor enige daaruit voor de 

huurder voortvloeiende schade. Dit geldt ook indien door huurder reeds een 

aanvang met het gebruik van de ruimte is gemaakt. Huurder vrijwaart de 

verhuurder voor alle aanspraken van derden ter zake. 

 

 

A.09  Publiciteit 

 

A.09.01   Reclame in/aan/op/tegen of in de naaste omgeving van het gehuurde is 

verboden, tenzij voorafgaande toestemming van de verhuurder is verleend. 

Bij overtreding van dit artikel is de huurder voor elke dag € 500,= (boete) aan 

de verhuurder verschuldigd, onverminderd het recht van de verhuurder 

voornoemde reclame en/of propaganda, op kosten van de huurder, direct te 

(laten) verwijderen. 

A.09.02 De in het artikel A.09.01 vermelde boete is al verschuldigd door het enkele 

feit der overtreding zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling van de 

zijde van de verhuurder zal zijn vereist en zonder dat daartegen enig beroep 

op schuldvergelijking van de zijde van de huurder zal zijn toegelaten. 

 

 

A.10  Toezicht 

 

A.10.01  Met het toezicht op de naleving van de huurvoorwaarden is de verhuurder 

belast. Aanwijzingen door verhuurder of diens personeel dienen stipt en 

onverwijld door de huurder te worden opgevolgd. 

A.10.02  Op verzoek van het personeel dient de huurder, dan wel de zaalleiding, zich 

te legitimeren. 

 

 

A.11  Geschillen 

 

A.11.01   Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst en/of deze algemene 

voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij bij overeenkomst 

anders wordt overeengekomen. 

 

 

A.12 Staat van de accommodatie 

 

A.12.01 De huurder dient iedere klacht over de staat van de sportaccommodatie 

onmiddellijk na constatering aan de verhuurder mee te delen en ten minste 

binnen 3 werkdagen schriftelijk aan de verhuurder te bevestigen. Indien de 

huurder hiermee in verzuim blijft, wordt de sportaccommodatie geacht in 

goede staat te zijn geweest. 

A.12.02 Indien de huurder de sportaccommodatie in mindere staat achterlaat, dan 

verricht de verhuurder datgene waarin de huurder nalatig is gebleven. De 

kosten daarvan zal de verhuurder op de huurder verhalen. 
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A.13 Gebruik van een sportaccommodatie en nevenruimten 

 

A.13.01 Alleen de huurder heeft het recht op het gebruik van een 

sportaccommodatie overeenkomstig de gegeven bestemming en gedurende 

de huurperiode. Ander gebruik is zonder toestemming van de verhuurder 

niet toegestaan. 

A.13.02 Het is de huurder niet toegestaan een sportaccommodatie aan derden in 

gebruik te geven, te verhuren of ter beschikking te stellen. 

A.13.03 De verhuurder heeft te allen tijde en zonder voorafgaande toestemming van 

de huurder toegang tot een sportaccommodatie. 

A.13.04 Het gebruik van een sportaccommodatie is slechts toegestaan 

overeenkomstig de in de bevestiging vermelde tijden en doeleinden. De 

tijden zijn inclusief op- en afbouwwerkzaamheden en het schoon opleveren. 

Het gebruik van de kleedaccommodatie is vanaf 30 minuten voor aanvang en 

30 minuten na beëindiging van de huurtijd toegestaan. 

A.13.05 Ingeval de sportaccommodatie door overmacht, werkzaamheden of andere 

niet aan de huurder toe te rekenen oorzaak niet door de huurder kan worden 

gebruikt, zal de verhuurder zo mogelijk vervangende ruimte beschikbaar 

stellen en/of de huur verminderen naar evenredigheid van tijd en het 

gedeelte van de sportaccommodatie waarvan de huurder verstoken zal zijn. 

A.13.06 Dienstruimten maken slechts deel uit van de sportaccommodatie indien dit in 

de overeenkomst is opgenomen. 

A.13.07 De huurder zal de sportaccommodatie als een goed huisvader gebruiken. 

A.13.08 Zonder voorafgaande toestemming is het de huurder niet toegestaan in of op 

de sportaccommodatie veranderingen aan te brengen of opstallen te 

plaatsen. 

A.13.09 De verhuurder is te allen tijden bevoegd om activiteiten te staken, gestaakt 

te houden en te verbieden indien door weersomstandigheden, 

herstelwerkzaamheden of anderszins het gebruik van de sportaccommodatie 

naar oordeel van de verhuurder dient te worden gestaakt. 

A.13.10 Bij overschrijding van de huurtijd wordt voor het berekenen van de huur naar 

boven afgerond op halve uren. Doorspelen na de verstreken huurtijd is 

slechts mogelijk na verkregen toestemming. 

A.13.11 Het gebruik van het gehuurde, met inbegrip van eventueel daarin/daarop 

aanwezige toestellen, apparaten, installaties, voorwerpen e.d., geschiedt 

geheel voor risico van de huurder. 

 

 

A.14       Toestemming verhuurder voorafgaand aan gebruik 

 

A.14.01 Huurder dient vooraf schriftelijk toestemming te vragen bij de verhuurder 

voor onder andere de volgende activiteiten: 

 a. het aanbrengen van reclame 

 b. het ten gehore brengen van muziek 

 c. het uitzenden / opnemen van televisie-, radio-, internetreportages 

 d. het heffen van toegangsgelden 

 e. het opbouwen van stands, tenten, exposities e.d.. 

f. venten en verkopen van producten of goederen en het houden van  

loterijen 
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A.15       Veiligheid 

 

A.15.01 Huurder is gehouden zich te houden aan de bepalingen zoals gesteld in de 

gebruiksvergunning van Health Center Hoenderdaal evenals de daaraan 

verbonden  “Voorschiften gebruik sporthal Hoenderdaal”. De bepalingen uit 

de vergunning en voorschriften maken onderdeel uit van de 

huurovereenkomst. Een afschrift van de vergunning en/of voorschiften is 

verkrijgbaar bij de beheerder.  

A.15.02 Huurder draagt er zorg voor dat zich nooit meer personen in het gehuurde 

bevinden dan vermeld staat in bovenbedoelde gebruiksvergunning en 

bijbehorende voorschriften. Indien het aantal toegestane personen wordt 

overschreden is verhuurder gerechtigd het gebruik stil te leggen dan wel op 

te schorten tot huurder het aantal personen heeft teruggebracht tot het 

aantal toegestane personen.  

A.15.03 Eventueel door huurder te gebruiken materialen, niet tot de standaard 

inrichting van de accommodatie behorende, dienen te voldoen aan de 

brandtechnische eisen zoals omschreven in de gebruiksvergunning. Het 

betreffende brandcertificaat dient voor het gebruik van de accommodatie 

aan de verhuurder te worden overhandigd.   

A.15.04 In geval van calamiteiten wordt verwezen naar het bedrijfsnoodplan van 

Health Center Hoenderdaal (ter inzage aanwezig in de accommodatie). In 

voorkomende gevallen neemt een personeelslid van de verhuurder de BHV 

taken op zich. 

A.15.05 Het gebruik van rookkanonnen of andere attributen die de werking van de 

brandmeldinstallatie kunnen verstoren is niet toegestaan.   

  

 

A.16       Inwerkingtreding 

 

A.16.01  Deze huurvoorwaarden kunnen worden aangehaald als "Huurvoorwaarden 

van Stichting Health Center Hoenderdaal" (versie 2010), vastgesteld door het 

bestuur en treden in werking met ingang van 1 januari 2010. 

A.16.02  Per genoemde datum zijn vervallen: De oude per 1 januari 2006 vastgestelde 

huurvoorwaarden. 

 

 

A.17       Overig 

 

A.17.01 Op de overeenkomst en/of de huurvoorwaarden is het Nederlands recht van 

toepassing. 

A.17.02 Jaarlijks wordt de indeling van de te verhuren accommodatie vastgesteld. 

Aan de verhuur kunnen geen rechten ontleed worden. 

A.17.03 De aanwijzingen door het toezichthoudend personeel  gegeven met 

betrekking tot het gebruik van de accommodatie dienen stipt en onmiddellijk 

te worden opgevolgd. 

A.17.04 De verhuurder of diens gemachtigde is bevoegd, in het belang van de goede 

orde, veiligheid en zedelijkheid, alsmede in het belang van een goede 

bedrijfsvoering, een gebruiker of bezoeker zonder opgave van redenen uit de 

accommodatie te verwijderen dan wel de toegang te ontzeggen.  

A.17.05 Personen die op grond van voorgaande bepaling uit de accommodatie 

worden verwijderd, hebben geen aanspraak op enigerlei vergoeding, noch op 

restitutie van het door hen betaalde. 
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A.17.06 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de verhuurder. 
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B: Sporthallen 

 

B.01  Huisregels en Veiligheid 

 

B.01.01 De huurder neemt kennis van en past in de praktijk toe de geldende 

huisregels en de in het ontruimingsplan van de sporthal genoemde 

ontruimingswijze en vluchtroutes. 

B.01.02   De huurder geeft medewerking en neemt deel aan een door de verhuurder 

georganiseerde ontruimingsoefening. 

B.01.03   De huurder stelt één of meerdere zaalleiders aan, die in noodsituaties in 

samenwerking met de BHV-er zorg dragen voor het op juiste wijze toepassen 

van de ontruimingsprocedure. 

B.01.04  De huurder houdt toezicht op de onder verantwoordelijkheid van de huurder 

in de sporthal aanwezige personen. 

B.01.05  De huurder is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en in overeenstemming 

met de gebruiksvoorschriften gebruiken van de in de sporthal aanwezige 

materialen. 

B.01.06 De huurder is gedurende het gebruik van de sporthal te allen tijde 

verantwoordelijk voor het handhaven van de orde en veiligheid van de 

aanwezige personen en het in acht nemen van de geldende huisregels van de 

sportaccommodatie. 

B.01.07 De huurder is verantwoordelijk voor de bemensing en uitvoering van EHBO 

inclusief reanimatie, gedurende de gebruikerstijd, alsmede de zorg voor het 

wettelijk bepaalde aantal BHV’ers. 

B.01.08 De huurder is verantwoordelijk voor het te allen tijde aanwezig zijn van een 

door de huurder aangewezen, aanspreekbaar verantwoordelijke 

contactpersoon. De personalia van deze personen dienen bekend te zijn bij 

de verhuurder. 

B.01.09 De huurder draagt zorg voor de aanwezigheid van EHBO-materiaal. Op de 

accommodatie is enkel standaard EHBO materiaal aanwezig. 

B.01.10 De huurder draagt zorg dat de vluchtwegen obstakelvrij worden gehouden. 

B.01.11 Alle door of vanwege de verhuurder gegeven gebruiksvoorschriften en 

aanwijzingen inzake veiligheid, orde, rust, hygiëne, kleding, schoeisel, e.d., 

worden door de huurder strikt opgevolgd.  

B.01.12 De huurder is, binnen de gehuurde ruimte(n), verantwoordelijk voor de 

toelating en het vertrek van en het toezicht op de gebruikers, dan wel 

toeschouwers, voor, gedurende en na de sportperiode. 

B.01.13 Op verzoek van een medewerker van de verhuurder dient de huurder, dan 

wel het aanwezig verantwoordelijk kader zich te kunnen legitimeren. 

B.01.14 De huurder is verantwoordelijk voor het toezicht op de beoefening van de 

sport. De huurder dient er voor correct gebruik van sporttoestellen, -

installaties en materialen te zorgen. 

B.01.15 De verhuurder is te allen tijde bevoegd de beoefening van de sport te staken 

en gestaakt te houden indien de huurder in strijd met dit artikel onvoldoende 

veiligheidsmaatregelen heeft getroffen of over onvoldoende toezicht 

beschikt. 

 

 

B.02  Hygiëne 

 

B.02.01  De huurder ziet toe op het dichtdraaien van de waterkranen en het 

doorspoelen van de toiletten en de reinheid hiervan. 
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B.02.02   De huurder meldt hygiënisch niet verantwoorde situaties aan het aanwezige 

personeel. 

B.02.03  De huurder voorkomt onnodige vervuiling en ziet toe op het ordelijke gebruik 

van de sporthal en nevenruimten door haar leden en bezoekers. 

B.02.04 Het is verboden om etenswaar in de sporthal te nuttigen. Dranken mogen 

uitsluitend genuttigd worden uit afsluitbare bidons of flesjes. 

B.02.05 Er mag geen glaswerk of servies mee worden genomen op de tribune en/of 

in de sporthal. 

 

 

B.03  Verantwoordelijkheden van de huurder 

 

B.03.01   Een sportbond, die optreedt als huurder, verstrekt aan de verhuurder per 

gehuurde sport accommodatie de volgende gegevens: 

- namen van de verenigingen die op de gehuurde tijden gebruik maken 

van de sporthal. 

- namen van de aangestelde zaalleiders. 

Een vereniging, die optreedt als structurele huurder, verstrekt aan de 

verhuurder de volgende gegevens: 

- naam van de vereniging en haar bestuur. 

- naam en bevoegdheid van de aangestelde zaalleider. 

- kopie polisblad WA-verzekering op naam van de vereniging. 

Een incidentele dan wel particuliere huurder verstrekt aan de verhuurder de 

volgende gegevens: 

- naam, adres en woonplaats van de huurder. 

- op verzoek van verhuurder: kopie identiteitsbewijs. 

 

 

B.04 Gebruik sporthal 

 

B.04.01   Het is niet toegestaan gymnastiek-, c.q. turntoestellen te gebruiken.  

   Gymnastiek-, c.q. turnverenigingen en scholen zijn hierop een uitzondering. 

B.04.02   Het gebruik van hars en/of andere kleefmiddelen is niet toegestaan. 

B.04.03   Het is niet toegestaan de sporthal met straatschoeisel of sportschoenen met 

afgevende zolen te betreden. 

B.04.04  Het gebruik van de verplaatsbare tribunes is alleen toegestaan na overleg 

met de afdeling verhuur, c.q. de beheerder en tegen het daarvoor geldende 

tarief. 

B.04.05   De huurder draagt zelf zorg voor klein sport- en spelmateriaal, dat geschikt is 

voor zaalgebruik. 

B.04.06   Indien de huurtijd is beëindigd, komt de sporthal beschikbaar voor verhuur 

aan derde(n). 

B.04.07 De huurder draagt er zorg voor dat de sporthal, tribune, kleedkamers en 

bergingen in dezelfde staat wordt opgeleverd als dat deze aan de huurder 

zijn opgeleverd. 

 

B.05 Overig 

 

B.05.01 Nieuwe huuraanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Het 

is echter te doen gebruikelijk dat bij een nieuwe aanvraag in eerste instantie 

dezelfde sporthal(delen) en dezelfde uren kunnen worden gehuurd. 
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B.05.02  Bij het gebruik van live - of mechanische muziek worden de wettelijke 

normen niet overschreden. 

B.05.03  Op de huur van de sporthallen en haar nevenruimten zijn tevens de 

voorwaarden zoals vermeld onder A van toepassing. 

B.05.04   Waar voorwaarden in het B-gedeelte afwijken van het A-gedeelte, zijn de 

voorwaarden uit het B-gedeelte van toepassing. 
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C: Squash 

 

Op deze regels zijn onze algemene lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing. 

 

C.01 Huisregels en gebruik  

 

C.01.01   Leden kunnen gedurende de openingstijden spelen op alle squashbanen, 

   voor zover niet verhuurd, op alle dagen van de week. 

C.01.02   Dagleden kunnen spelen op alle squashbanen voor zover niet verhuurd op 

   alle dagen van de week tot 18.00 uur. Dagleden kunnen in de avonduren 

   (na 18.00 uur) spelen indien zij een toeslag betalen bij de sportdesk. 

C.01.03   Leden mogen 1x in de week een speelperiode van 45 minuten vooruit  

   reserveren, maximaal 14 dagen voor de gewenste speeltijd. 

C.01.04   Op de speeldag zelf mogen leden onbeperkt reserveren. 

C.01.05   Annuleren van een gereserveerde baan is mogelijk tot 12 uur voor de  

   gereserveerde speeltijd. Wie zonder bericht niet op komt dagen is verplicht 

   het tarief voor de losse baanhuur over de gereserveerde speeltijd te  

   betalen. Het speelrecht van de ledenpas gaat pas weer in op het moment 

   dat aan deze betalingsverplichting is voldaan. 

C.01.06   Op banen gereserveerd door niet-leden geeft het lidmaatschap geen enkel 

   recht; de volledige baanhuur dient te worden betaald. 

C.01.07   Op banen gereserveerd door leden mogen niet-leden meespelen. De niet-

   leden betalen hiervoor het verschuldigde introducétarief per speelperiode 

   van 45 minuten. 

C.01.08   Leden dienen minimaal 5 minuten voor aanvang van de speeltijd aanwezig 

   te zijn en zich te melden bij de sportdesk. 

C.01.09   De ledenpas dient ten behoeve van de bezoekregistratie altijd aan de  

   sportdesk te worden afgegeven voordat men kan spelen. 

C.01.10   Indien een lid niet aanwezig is op het moment dat de gereserveerde  

   speeltijd ingaat is Health Center Hoenderdaal gerechtigd de baan aan een 

   ander toe te wijzen, en de reservering wordt als vervallen beschouwt (zie 

   ook punt 7). 

C.01.11   Is de baan na afloop van de gereserveerde speeltijd niet bezet, dan mag 

   men doorspelen, mits men dit eerst aan de sportdesk meldt. Indien men 

   speelt met een niet-lid dan dient eerst weer het verschuldigde   

   introducétarief te worden voldaan. 

C.01.12   Leden die een onbeperkt squash abonnement hebben worden automatisch 

   ingeschreven bij de Squash Bond. 

C.01.13   Het betreden van de baan is alleen toegestaan op sportschoenen  met  

   lichte, niet afgevende zolen. Schoenen met zwarte zolen zijn pertinent  

   verboden. 

 

C.02 Knipkaarten 

 

C.02.01   Knipkaarten zijn onbeperkt geldig. 

C.02.02   Eén knip geeft recht op 45 minuten squashen op één squashbaan. 
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D: Tennishal 

 

Op deze regels zijn onze algemene lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing. 

 

D.01 Huisregels en veiligheid 

 

D.01.01    Het betreden van de sport faciliteiten is alleen toegestaan op schone 

    sportschoenen. Echter sportschoenen met afgevende zolen (vaak 

    zwart) zijn pertinent verboden, evenals als schoenen waarmee op 

    gravel is gespeeld.  

D.01.02    Bij de huur van een binnentennisbaan onder contractbasis krijgt de 

    huurder een vaste baan toegewezen. De Stichting houdt zich het 

    recht voor de baanindeling te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht. 

D.01.03    Doorspelen na het verstrijken van de huurtijd is slechts mogelijk na 

    verkregen toestemming en betaling van het geldende tarief. 

D.01.04    Het bespelen van een tennisbaan door meer dan vier personen 

    tegelijk is zonder toestemming van de Stichting niet toegestaan. 

D.01.05    Ter voorkoming van slijtage en vervuiling van het tapijt is het de 

    huurder niet toegestaan om op tennisschoenen, waarmee hij buiten 

    gespeeld heeft, de binnenaccommodatie te betreden. 

D.01.05    Voor het geven van tennisles is schriftelijk toestemming van de 

    Stichting vereist. 

 

D.02 Knipkaarten 

 

D.02.01    Knipkaarten zijn onbeperkt geldig. 

D.02.02    Eén knip geeft recht op één uur spelen op één tennisbaan. 
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E: Buitentennislidmaatschap 

 

Op deze regels zijn onze algemene lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing. 

 

E.01 Huisregels en veiligheid 

 

E.01.01    Het betreden van de buitentennisbanen is alleen toegestaan op 

    daarvoor geschikte tennisschoenen. De beheerder is gerechtigd 

    spelers met onjuiste schoeisel te verwijderen. 

E.01.02    Buitentennisleden zijn tevens lid van T.V. Risenborgh. T.V. Risenborgh 

    verzorgt de registratie en aanmelding bij de KNLTB. 

E.01.03    Voor de leden worden een aantal buitenbanen gereserveerd  

    afhankelijk van  het aantal leden; hierna te noemen   

    de “Risenborghbanen”. 

E.01.04    TV. Risenborgh bepaalt het speelschema, het speelrecht van de 

    verschillende lidsoorten, de afhangregels en alle andere  

    speeltechnische zaken betreffende de “Risenborghbanen”. 

E.01.05    Leden kunnen de “Risenborghbanen” alleen afhangen, d.m.v. de 

    KNLTB- pas(of een tijdelijke afhangpas) waarover alle leden  

    beschikken, volgens de  door de TV Risenborgh opgestelde regels. 

    Andere dan de “Risenborghbanen” kunnen niet worden afgehangen. 

E.01.06    Leden kunnen gedurende het buitentennisseizoen op alle op dat 

    moment vrijliggende buitenbanen (niet “Risenborghbanen”) spelen. 

    Voorwaarde is dat men op het park aanwezig is (en blijft) en zich 

    altijd eerst meldt (met de KNLTB-pas) bij de sportdesk, die de baan 

    toewijst en vastlegt (wisseling op het hele uur). 

E.01.07    Leden kunnen in de periode  van 15 april t/m 14 september op alle 

    op dat moment vrijliggende binnenbanen spelen. Voorwaarde is dat 

    men op het park aanwezig is (en blijft) en zich altijd eerst meldt (met 

    de KNLTBpas) bij de sportdesk, die de baan toewijst en vastlegt 

    (wisseling op het hele uur). 

E.01.08    Reserveren van speeltijd door leden is alleen mogelijk op de dag zelf. 

E.01.09    Op banen gereserveerd door niet-leden geeft het lidmaatschap geen 

    enkel recht; de volledige baanhuur dient te worden voldaan. 

E.01.10    Niet-leden mogen met leden meespelen. De niet- leden betalen 

    hiervoor het introducétarief per dagdeel bij de sportdesk waarna zij 

    een bewijs ontvangen waarmee ze kunnen afhangen. Bij grote drukte 

    op de baan en/of evenementen kan deze regeling opgeschort  

    worden. 

E.01.11    De Stichting is bevoegd om, inden de weersgesteldheid, herstellingen 

    of andere oorzaken dit noodzakelijk maken, de  banen onbespeelbaar 

    te verklaren, dan wel banen te sluiten t.b.v. het plegen van  

    onderhoud. Bij sneeuw zijn de buitenbanen gesloten. 

E.01.12    Aanwijzingen van het personeel omtrent het gebruik van de banen 

    dient strikt te worden opgevolgd. 

E.01.13    Het betreden van de baan is alleen toegestaan op daarvoor geschikte 

    buitentennisschoenen, zulks ter beoordeling aan de Stichting. Het 

    personeel is gerechtigd spelers met onjuist schoeisel te verwijderen. 

E.01.14    De buitenbanen zijn in principe geopend van 08.00 tot 23.00 uur. 

E.01.15    Bij verlies van de KNLTB pas wordt door Risenborhg € 5,00  

    administratiekosten in rekening gebracht. Waarna een  duplicaatpas 



 

 
18 

    wordt aangevraagd bij de KNLTB. Teneinde ongeoorloofd gebruik 

    tegen te gaan, dient vermissing van een pas zo snel mogelijk bij TV 

    Risenborgh te worden gemeld. 
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F: Golf 

 

Op deze regels zijn onze algemene lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing. 

 

F.01 Huisregels driving range en golfbaan 

 

F.01.01 Let altijd op de veiligheid van uw medespelers! Sla nooit een bal als u 

anderen kunt raken. Mocht u uw bal toch onverwacht in de richting 

van personen slaan roep dan “fore” als waarschuwing. 

F.01.02 Houd rekening met lesgroepen en beginners, ook u heeft het spel 

moeten leren. 

F.01.03 Bij een bezoek aan de golfaccommodatie is correcte kleding verplicht. 

Zie onze kledingvoorschriften. 

F.01.04 Zoals op iedere golfbaan gelden ook bij Hoenderdaal de standaard 

golf- en gedragsregels (etiquette). 

F.01.05 Golf vereist veel concentratie van de spelers. Vermijdt daarom 

luidruchtig praten. 

F.01.06 Stel u altijd op de hoogte van de mededelingen bij de sportdesk, de 

driving range en golfbaan. 

F.01.07 Aanwijzingen van het personeel dienen altijd onmiddellijk te worden 

opgevolgd. Het baanpersoneel (waaronder marshals)heeft bij 

werkzaamheden op de baan altijd voorrang. 

F.01.08 Het betreden van de driving range en golfbaan is alleen toegestaan 

op schoenen met soft-spikes of normale sportschoenen. Het dragen 

van voetbalschoenen of schoenen met hoge hakken is verboden. 

F.01.09 Trolley’s zijn niet toegestaan in de binnensportaccommodatie en op 

de golfbaan alleen op de schelpenpaden. 

F.01.10 Op de driving range en golfbaan mag uitsluitend worden afgeslagen 

vanaf de daartoe bestemde afslagplaatsen 

F.01.11 Voor uw eigen veiligheid is het streng verboden om het gras van de 

driving range te betreden. Ballen mogen niet van het gras worden 

teruggehaald, ook al liggen die enkele meters van het afslaggebouw. 

F.01.12    De veiligheidslijn mag niet worden overschreden. 

F.01.13    Roken op de driving range is verboden; 

F.01.14  Wie opzettelijk vanaf de driving range ballen naar de omliggende 

holes slaat, wordt direct van de accommodatie verwijderd.  

F.01.15 Lesgeven is uitsluitend voorbehouden aan de aan Health Center 

Hoenderdaal verbonden Golfprofessionals, tenzij nadrukkelijk anders 

met de leiding van Health Center Hoenderdaal is overeengekomen. 

F.01.16 Golfprofessionals hebben te allen tijde voorrang op de putting green 

en de afslagplaatsen van de driving range. 

F.01.17 Op de bovenverdieping van de driving range mag niet met woods en 

ijzer lager dan 5 afgeslagen worden. 

F.01.18 Kinderen onder 12 jaar mogen uitsluitend de golfaccommodatie 

betreden onder begeleiding van een meerderjarige. 

F.01.19 Reserveren voor het spelen van de 9-holes baan mag maximaal 1 dag 

van tevoren. 

F.01.20    Per starttijd mogen maximaal 3 personen tegelijk starten. 

F.01.21 De 9-holes baan mag alleen gelopen worden met een geldig GVB-

bewijs of een lokale baanpermissie. 
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F.01.22 Gebruik van driving range ballen op de golfbaan of putting green is 

verboden. 

F.01.23    Bij de golfaccommodatie zijn tevens de local rules van toepassing. 

F.01.24 Bij twijfel of er gespeeld kan worden (baan niet toegankelijk i.v.m. 

weersomstandigheden) dienen deelnemers zelf te informeren bij de 

sportdesk. 

 

F.02 Golflockers 

 

F.02.01    Het lidmaatschap golflockers is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

F.02.02 De lockerruimtes zijn geopend tijdens openingsdagen van Health 

Center Hoenderdaal van 08.30 uur tot 22.00 uur. 

F.02.03 Het gebruik van de lockers is geheel voor eigen risico. Het 

stichtingsbestuur aanvaard in geen enkel opzicht aansprakelijkheid 

voor persoonlijk letsel, verlies, diefstal of schade aan goederen of 

personen,  door welke oorzaak dan ook ontstaan. 

F.02.04 Het lidmaatschap is exclusief verzekering van goederen. Eventueel 

verzekeren van de goederen gebeurt uitsluitend op initiatief van en 

komt voor rekening van het lid. 

F.02.05 De lockerruimte is aangesloten op het centrale alarmsysteem van 

Health Center Hoenderdaal 

F.02.06 Het lidmaatschap golflockers is exclusief slot. Het lid dient zelf zorg te 

dragen en is verantwoordelijk voor afsluiting van de golflocker. 

F.02.07 In geval van calamiteiten, die langer dan een week duren, waarbij de 

accommodatie in het geheel of gedeeltelijk niet te gebruiken is zal de 

geldigheidsduur van het lidmaatschap worden verlengt met net 

zoveel dagen als de accommodatie niet beschikbaar was. 

 

F.03 Deelname golfwedstrijden 

 

F.03.01    Eén dag voor de wedstrijd wordt de intekenlijst weggehaald. 

F.03.02 Inschrijven via het inschrijvingsformulier met de juiste handicap. 

Deelnemers verplichten zich aanwezig te zijn op de aangegeven 

datum en tijd. 

F.03.03 Annuleren is slechts mogelijk tot 24 uur voor de speeldatum. Indien 

later geannuleerd wordt, is betaling van deelnamegeld en greenfee 

alsnog verplicht. 

F.03.04 Zonder bericht niet opkomen wordt bestraft met schorsing voor alle 

wedstrijden voor tenminste één maand. 

F.03.05 Reserves komen slechts op, indien zij gebeld worden door de 

wedstrijdleiding. 

F.03.06 De deelnemers dienen op het juiste tijdstip aanwezig te zijn; een half 

uur voor aanvang van de wedstrijd tenzij anders vermeld op de 

intekenlijst. 

F.03.07 Deelnemers dienen zich eerst te melden bij de sportdesk om de 

greenfee te voldoen. 

F.03.08 Deelnemers in het bezit van een geldige entreekaart melden zich 

vervolgens bij de wedstrijdleiding om de deelnamekosten te voldoen, 

de wedstrijdindeling en de scorekaart in ontvangst te nemen. 

F.03.09 Deelnemers dienen 5 minuten voor de aangegeven starttijd 

speelklaar te staan op de aangewezen hole. Niet op tijd = 

diskwalificatie. 
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F.03.10    Spelen volgens de golfregels en de local rules. 

F.03.11    Geschillen worden doorgegeven aan de wedstrijdleiding. 

F.03.12    Na afloop scorekaarten inleveren bij de wedstrijdleiding. 

F.03.13 Alle deelnemers dienen aanwezig te zijn bij de bekendmaking van de 

einduitslag en de prijsuitreiking vervalt de prijs.  

 

F.04 Knipkaarten 

 

F.04.01    Knipkaarten zijn onbeperkt geldig. 

F.04.02    Knipkaarten voor de 9-holes baan kunnen alleen aangeschaft  

    worden in combinatie met een driving range lidmaatschap. 

 

G: Fitness 

 

Op deze regels zijn onze algemene lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing. 

 

G.01 Huisregels 

 

G.01.01 Fitness- en groepslessen ruimte uitsluitend betreden met schone en 

niet afgevende schoenen. 

G.01.02    U wordt  geacht zich passend te kleden. 

G.01.03    Gebruik van een handdoek op de (cardio) toestellen is verplicht. 

G.01.04 Transpiratievocht dient na gebruik verwijderd te worden met de 

daarvoor bestemde reinigingsmiddelen. 

G.01.05 Dranken in de fitness- en groepslessenruimte uitsluitend nuttigen 

middels het gebruik van een bidon of afsluitbare fles. 

G.01.06  Het nuttigen van etenswaren is in de fitness- en groepslessenruimte 

niet toegestaan 

G.01.07  Het gebruik van een mobiele telefoon is in de fitness- en 

groepslessenruimte verboden. 

G.01.08    Vrije gewichten dienen na gebruik opgeruimd te worden. 

G.01.09    Voor gebruik van het stoombad, dient eerst gedoucht te worden. 

G.01.10    Het is verboden sleutels van de kluisjes mee naar huis te nemen. 

G.01.11 Wanneer u verhinderd bent voor uw groepsles, bent u verplicht zich 

af te melden. Indien u dit 3 maal achter elkaar heeft verzuimd, wordt 

u automatisch van de lijst verwijderd. 

 

H: Vergaderaccommodatie  

 

Voor het reserveren van de vergaderzalen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. 

Deze liggen bij ons ter inzage en kunnen worden gedownload van de website 

www.healthcenterhoenderdaal.nl, dan wel op verzoek per ommegaande kosteloos worden 

toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. 

 


