
 

 

  

Overeenkomst 
gebruik Sporthal Kerkpolder 

 
Ondergetekenden,  
 
Stichting Sporthal Kerkpolder, gevestigd aan Kerkpolderweg 14 te Delft, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door W. Dijkshoorn, hierna te noemen exploitant,  
 
en  
 
xxxxxxx ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxxxxx, <functie> van voornoemde xxxxxxxx, 
hierna te noemen "gebruiker",  
 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 
1. De accommodatie  
Deze overeenkomst betreft het gebruik van Sporthal Kerkpolder gelegen aan de Kerkpolderweg 14 
 
2. Het gebruik 
Het gebruik van de onder punt 1. genoemde accommodatie gedurende de onder punt 3 genoemde 
periode op de in bijlage 1 genoemde tijden geldt uitsluitend en alleen voor activiteiten die tot de 
kerntaken van de gebruiker behoren. Het ter beschikking stellen aan derden is niet toegestaan.  
In het kader van het gebruik worden door exploitant de volgende faciliteiten ter beschikking gesteld 
bijkomende diensten verricht:  

- kleed-, douche- en toiletruimten;  

- en trainingsmaterialen (doelen, baskets, turntoestellen enz.);  

- het onderhoud van de sportvloer en de opgebrachte belijning;  

- instructiematerialen;  

- zorgen en onderhouden van een goede verlichting, verwarming, warmwatervoorziening,  
ventilatie/ klimaatbeheersing;  

- algemeen onderhoud en schoonmaak;  

- toezicht en beheer. 
 
3. De looptijd  
 
Deze overeenkomst heeft een looptijd voor bepaalde tijd en gaat in op x juli 201x. 
 
4. Opzegtermijn 
Indien een van beide partijen de overeenkomst wil beëindigen, dient een opzegtermijn van 1 jaar in 
acht te worden genomen. 
Uitzondering op bovenstaande is wanneer 1 van beide partijen in faillissement verkeerd of indien 
door onvoorziene omstandigheden een kortere opzegtermijn onvermijdelijk is. 
Bijvoorbeeld in het geval dat de Gemeente Delft besluiten neemt over het complex waar de Sporthal 
Kerkpolder gevestigd  is. 
  



5. De tijden  
Deze overeenkomst heeft betrekking op het gebruik van de sportzaal op de dagen en tijden zoals 
vermeld in de tabellen welke zijn bijgevoegd als bijlage 1 en welke onlosmakelijk deel uitmaakt van 
deze overeenkomst. 
 
6. De tarieven  
Voor het gebruik van de sportzaal zijn per 1 juli 2017 de volgende tarieven van 
toepassing: 
hele zaal  
normaaltarief  € 59,10  
halve zaal  
normaaltarief   € 29,55 
 
Alle bedragen zijn inclusief 6% btw. 
 
Jaarlijks zal per 1 januari een indexering plaatsvinden van de gebruikstarieven. Deze indexering komt 
overeen met de indexering die de Gemeente Delft op haar sporthallen toepast. 
  
7. De betalingen  
De door exploitant toegezonden rekening zal door de gebruiker binnen 14 dagen na ontvangst via 
bank worden voldaan onder vermelding van factuurnummer en debiteurennummer. 
 
8. De verantwoordelijkheden  
Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de instructie aan en de begeleiding van 
de leden van gebruiker in en rondom de accommodatie. Alle geschreven en ongeschreven regels van 
het sportzaalgebruik zoals douchen, gebruik van kleedaccommodaties, blote - voetenregels, 
veiligheidsbepalingen etc. zijn ook van toepassing op de leden van gebruiker. 
 
9. De algemene voorwaarden  
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan een exemplaar als 
bijlage bij deze overeenkomst is gevoegd. 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud  
 
getekend,  
 
namens     namens 
Stichting Sportbal Kerkpolder   xxxxxxx 
 
 
 
W. Dijkshoorn     xxxxxxxx 
  



Bijlage  
 

Op de navolgende dagen / uren wordt gebruik gemaakt van de sportzaal: 

       DAG  Sportzaal   TARIEF   Dagtotaal  

     Dinsdag 

     Woensdag 

     Donderdag 

     Vrijdag 

     Zaterdag 

     Zondag 

      
 


