Gebruiksvoorwaarden scholen
Sporthallen de ”Putter Eng” en ”De Meeuwen”

Algemeen Jaarlijks wordt de actuele versie van de ”Gebruiksvoorwaarden Scholen”
Sporthallen ”Putter Eng” en ”De Meeuwen, gelijktijdig met het schoolseizoen rooster
door de stichting aan de huurder toegezonden.

1. De Samenstelling van de groepen van iedere school geschiedt door en onder
verantwoordelijkheid van de betreffende scholen.
2. Het verzorgen van het schoolgymnastiek onderwijs in de accommodaties is een
verantwoordelijkheid van de individuele onderwijsinstellingen. De stichting is
derhalve niet verantwoordelijk voor deze activiteiten die binnen de
accommodaties plaatsvinden.
3. Alle basisscholen hebben een kast in één van de sporthallen ten behoeve van hun
spelmateriaal. Vervanging c.q. aanschaf van eerdergenoemd spelmateriaal komt
niet ten laste van de stichting. Ten behoeve van het gymnastiekonderwijs is
echter wel standaard materiaal beschikbaar.
4. Bij verhindering, vakanties of ruilen van de toegewezen zaal, dient u tijdig,
uiterlijk 14 dagen, de sporthalbeheerder in te lichten (06-51165080).
5. Alle activiteiten die anders zijn dan de reguliere schoolgymnastiek, zoals
bijvoorbeeld een sportdag of kijkdagen voor ouders etc. dienen voor aanvang van
het nieuwe schoolseizoen schriftelijk aangevraagd te worden bij de
sporthalbeheerder.
6. Het is niet toegestaan kinderen zonder toezicht aanwezig te laten zijn in de
directe omgeving van de sporthal, en bij het betreden van de sporthal mag dit
alleen onder leiding van de leerkracht. De leerkracht is verplicht, naar controle,
als laatste de sporthal te verlaten.
7. Het vervangen/onderhouden van de sportmaterialen in uw schoolkast, is voor
rekening van de desbetreffende school.
8. Het is verplicht om sportschoenen te dragen in de hal, dit vanwege het
voorkomen van voetschimmels etc., in de sporthal mag niet anders met de voor
de desbetreffende activiteit geschikte schoenen worden gesport. Sportschoenen
met andere dan witte zolen mogen alleen worden gedragen indien daarop
nadrukkelijk is aangegeven "no marking sole".
9. Het is niet toegestaan fietsen, bromfietsen of andere motorvoertuigen anders dan
op de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren.
10. De ”Stichting Binnensport Putten” draagt geen verantwoordelijkheid voor het
beschadigen, verwisselen of zoekraken van materialen en/of kleding, die door de
gebruikers naar de sporthal zijn meegebracht of daar zijn opgeborgen.
11. Sportblessures of ongevallen dienen gemeld te worden bij de dienst doende
beheerder of via beheerder@binnensportputten.nl
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12. Bij eventuele schade aan het gebouw of aan de toestellen wordt, voor rekening
van de hieraan schuldige gebruiker, de benodigde reparaties uitgevoerd. De
gebruikers zijn verplicht bij het ontstaan van beschadigingen hiervan terstond
melding te doen aan de sporthalbeheerder.
13. De verbandmiddelen en de defibrillator mogen niet worden misbruikt. De telefoon
kan uitsluitend worden gebruikt voor het melden van noodgevallen (112) en het
oproepen in dwingende gevallen van de sporthalbeheerder via het mobiele
nummer 06-51165080, deze bevinden zich in de centrale hal.
14. Het is verboden het zandkunststofveld bij de sporthal “De Meeuwen” te
gebruiken, alleen uitsluitend vooraf met toestemming van de korfbalvereniging de
Meeuwen (veldverhuur@kvdemeeuwen.nl ).
15. Onverminderd het vorenstaande heeft de ”Stichting Binnensport Putten” het recht
de huurbevestiging met onmiddellijke ingang te beëdigen en te ontbinden,
althans ontbonden te verklaren, indien:
a. in het geval van calamiteit (en) en gelijktijdig het Gemeentelijk
calamiteitenplan in werking treedt;
b. het gehuurde dient terstond ter beschikking gesteld te worden aan de
Gemeentelijke overheid, ondanks dat de huurtoewijzing schriftelijk is
bevestigd door de ”Stichting Binnensport Putten” aan de huurder
16. In alle gevallen waarin deze gebruiksvoorwaarden niet voorzien, beslist het
bestuur van de ”Stichting Binnensport Putten”.
17. Deze gebruiksvoorwaarden worden ook bekend gemaakt door middel van
publicatie op de publicatie in de beide sporthallen en via de website
www.binnensportputten.nl
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