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Solar-systemen Grasshoppers heeft als gebruiker van de accommodaties van  Sportbedrijf 

Katwijk BV verplichtingen ten aanzien van het gebruik ervan. In onderstaand de belangrijkste 

afspraken:  
 

Namens Solar-systemen Grasshoppers zijn er 3 aanspreekpunten over zaken die betrekking hebben op de 

sporthalactiviteiten en Sportbedrijf Katwijk BV. 

 

Janneke Harwig, ondersteuning technische commissie: 

 reserveringen: namens Grasshoppers aanspreekpunt planbureau Sportbedrijf Katwijk BV 

André Hoek, wedstrijdzaken: 

 operationele zaken: namens Grasshoppers aanspreekpunt voor de technische dienst Sportbedrijf Katwijk BV 

John Spaan, voorzitter 

 beleidsmatige zaken: namens Grasshoppers aanspreekpunt voor directie van Sportbedrijf Katwijk BV 

 

Algemeen  
Door Grasshoppers mag van de zaalsportaccommodaties ten hoogste 15 minuten voor en 30 minuten na de 

gereserveerde tijdvakken gebruik worden gemaakt.  

De gereserveerde tijdvakken voor Sporthal Cleijn Duin zijn: 

Maandag 16:00uur-22:30uur 

Dinsdag  18:00uur-22:15uur 

Woensdag 16:15uur-22:30uur  

Donderdag 16:00uur-23:15uur 

Vrijdag  16:00uur-22:45uur 

Zaterdag wisselend 

Een half uur na eindtijd dient de sporthal opgeruimd te zijn en de kleedkamers leeg te zijn.  

 

Het wedstrijd- en training klaarmaken alsmede het opruimen dient binnen het gereserveerde tijdvak te gebeuren.  

Indien de vooraf afgesproken gebruiksperiode wordt overschreden zullen de gebruikskosten worden doorberekend 

met een minimum van een half uur.  

 

Toezicht en veiligheid  
Grasshoppers is als gebruiker verantwoordelijk voor het toezicht op veiligheid, op een ordelijk gebruik en een goede 

gang van zaken met betrekking tot de ter beschikking gestelde accommodatie, ruimten en inventaris. Gebruiker is 

bekend met de toegangsvoorwaarden en is verantwoordelijk voor de naleving daarvan. De toegangsvoorwaarden 

(deze staan aangegeven in de accommodatie) maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.  

 

Grasshoppers dient maatregelen te nemen bij ongevallen en/of technische problemen, zoals omschreven in het 

calamiteitenplan- of ontruimingsplan. Tevens is Grasshoppers verantwoordelijk voor begeleiding van haar activiteiten 

door hiervoor bevoegde personen.  

 

Behoudens verenigingsruimte de Bucket rust er op de ruimtes van Sporthal Cleijn Duin geen vergunning op het  

schenken en nuttigen van alcohol. Het nuttigen van alcoholische dranken in deze ruimtes is dan ook ten strengste 

verboden. Tevens is het niet toegestaan om glas- en vaatwerk mee te nemen naar deze ruimtes. 

Sportbedrijf Katwijk BV verleent Grasshoppers wel toestemming tot het gebruik van consumpties in de sporthal. 

Grasshoppers is wel verantwoordelijk voor het opruimen en afvoeren van afval.  

  

Het dragen van schoeisel dat strepen achterlaat op de sportvloer is niet toegestaan. Tevens is het voor het publiek niet 

toegestaan om met hun buitenschoeisel op de speelvloer te lopen.  
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Inventaris en materialen van de accommodatie zullen alleen worden gebruikt voor zover zij uitdrukkelijk ter 

beschikking zijn gesteld en wel uitsluitend voor de daarvoor bestemde doeleinden en overeenkomstig de 

gebruiksvoorschriften. Inventaris en materialen mogen alleen worden gebruikt onder leiding van een daartoe 

bevoegde begeleider/instructeur. Voorafgaand aan het gebruik en na afloop dienen de materialen door gebruiker op 

de juiste plaats te worden teruggezet (eventueel op instructie van een personeelslid van Het Sportbedrijf.  

Het aanraken van materialen en apparatuur, niet benodigd voor de activiteiten, is niet toegestaan. Behoudens 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Het Sportbedrijf is het niet toegestaan:  

 

Grasshoppers is verplicht de accommodatie, de toestellenberging, de was- en kleedgelegenheden, de toiletten en de 

inventaris (voor zover in het gebruik opgenomen) ordelijk en hygiënisch te gebruiken. Verontreiniging van de 

accommodatie, anders dan normaal gebruik is niet toegestaan. In een dergelijk geval, zulks na overleg met het bestuur 

doch ter beoordeling van Het Sportbedrijf, komen de schoonmaakkosten voor rekening van Grasshoppers.  

 

 Aansprakelijkheid  
Grasshoppers is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, die direct of indirect 

verband houdt met het gebruik van de accommodatie, ruimten en inventaris. Indien er sprake is van meerdere 

gelijktijdige gebruikers en niet is uit te maken welke gebruiker de schade heeft veroorzaakt, is iedere gebruiker 

hoofdelijk voor vergoeding van de totale schade aansprakelijk.  

Van geconstateerde beschadigingen of defecten aan de accommodatie, de was- en kleedruimten, de toiletten of de 

inventaris dient door Grasshoppers zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Het Sportbedrijf. Bij nalatigheid van 

het melden van geconstateerde beschadigingen of gebreken wordt de nalatige geacht de schade te hebben 

veroorzaakt.  

 

Het Sportbedrijf is, behoudens ingeval van grove schuld of opzet van Het Sportbedrijf, niet aansprakelijkheid voor:  

- het beschadigen, verwisselen, zoekraken, ontvreemden of het anderszins verloren gaan, van eigendommen 

van Grasshoppers, diens leden en (eventuele) derden;  

- schade aan zaken of schade aan personen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik of het betreden 

van de door het Sportbedrijf beschikbaar gestelde accommodatie, ruimten en inventaris.  

- schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de gereserveerde ruimte ten gevolge van 

overmacht of technische storingen. In voorkomende gevallen vervalt het recht op gebruik binnen het 

gereserveerde tijdvak, doch zal daartegenover voor het gereserveerde tijdvak de overeengekomen vergoeding 

niet worden geheven.  

- het niet in gebruik kunnen nemen van de voorzieningen, zoals douches, in verband met eventuele (Legionella) 

besmetting.  

- Grasshoppers dient een naar algemene opvattingen adequate aansprakelijkheidsverzekering te sluiten en in 

stand te houden.  

- Grasshoppers vrijwaart het Sportbedrijf in het algemeen tegen eventuele aanspraken van derden die het 

gevolg is van enige tekortkoming van Grasshoppers. Meer in het bijzonder vrijwaart gebruiker Het Sportbedrijf 

tegen aanspraken van derden:  

o waarvoor gebruiker op grond van artikel 6.1 aansprakelijk is  

o waarvoor het Sportbedrijf op grond van het in 6.2 bepaalde niet aansprakelijk is.  

 

 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, of iets niet duidelijk zijn over bovenstaande afspraken neem dan contact op 

met één van de aanspreekpunten.  

 

Uiteraard vertrouwen we erop dat bovenstaande afspraken gerespecteerd en de gebruikersregels nageleefd zullen 

worden. 

 

John Spaan 

Voorzitter 


