Huurvoorwaarden gymnastiekzalen
1. Het huren van een gymnastiekzaal
1.1
De directie van de school bepaalt of een huur doorgang kan vinden.
1.2
De directie van de school kan een gymnastiekzaal voor eigen doeleinden aan huur
onttrekken.
1.3
Voor het huren van de gymzaal geldt een minimale inhuurperiode van 13
achtereenvolgende weken.
2. Veiligheid
2.1
2.2
2.3

2.4
3. Hygiëne
3.1
3.2
3.3

De huurder geeft medewerking en neemt deel aan, een door de school
georganiseerde, ontruimingsoefening.
De huurder stelt één of meerdere ontruimer(s) aan, die in noodsituaties de
ontruimingsprocedure toepast en hulpdiensten alarmeert.
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.
De huurder is verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik van de in de gymnastiekzaal
aanwezige materialen.

De huurder laat de gymnastiekzaal en kleedkamers veegschoon achter.
Als een ruimte niet schoon is, meldt de huurder dit aan de school.
De huurder voorkomt vervuiling en zorgt dat de leden en bezoekers op een nette
manier gebruik maken van de gymnastiekzaal.

4. Gebruik van de gymnastiekzaal
4.1
De verhuurder geeft instructie voor het juiste gebruik van de accommodatie, inclusief
juiste bediening en wijzigingen in de bediening van de alarminstallatie en eventueel
technische installaties.
4.2
Gebruik van een gymnastiekzaal is mogelijk na schriftelijke toestemming van de
directie van de school.
4.3
Het gebruik van de gymzaal of van de overige ruimten moet gelijk zijn met de
activiteit(en) zoals die in de overeenkomst staan.
4.4
Het is niet toegestaan de gymnastiekzaal te betreden met schoenen die buiten worden
gedragen of schoenen met afgevende zolen.
4.5
Bij het gebruik van live of mechanische muziek worden de wettelijke normen niet
overschreden.
4.6
De op- en afbouw van sport- en spelmaterialen gebeurt in de door de huurder
gehuurde tijd.
4.7
De huurder controleert, als geen overdracht aan een andere huurder plaatsvindt, voor
vertrek of alle bezoekers de accommodatie hebben verlaten en schakelt bij vertrek het
licht uit, schakelt het alarm in en sluit de gymnastiekzaal af.
4.8
De huurder is aansprakelijk voor alarmopvolgingen en de kosten hiervan die worden
veroorzaakt door het onjuist afsluiten van de gymnastiekzaal en/of het onjuist
inschakelen van de alarminstallatie.
5. Gebruik materialen
5.1
Het is niet toegestaan gymnastiek- of turntoestellen te gebruiken. Gymnastiek- of
turnverenigingen zijn hierop een uitzondering.
5.2
Het gebruik van kleefmiddelen is niet toegestaan.
5.3
De huurder zorgt zelf voor klein sport- en spelmateriaal, dat geschikt is voor
zaalgebruik.
5.4
De huurder zorgt dat de juiste EHBO-materialen aanwezig zijn.
6. Overig
6.4
6.5

Op de huur van gymnastiekzalen in scholen zijn tevens de algemene voorwaarden
van toepassing.
Als voorwaarden in dit gedeelte afwijken van het algemene gedeelte, zijn de
voorwaarden uit dit gedeelte van toepassing.

