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Overeenkomst voor het
gelegenheid geven tot
sportbeoefening

PARTIJEN,

Stichting Sportvoorziening Schalkhaar, verder te noemen “de stichting”,
gevestigd te Schalkhaar, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

en

, verder te noemen “de gebruiker”,

tezamen te noemen: “partijen”

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

1. De stichting geeft de gebruiker de gelegenheid tot de beoefening van sport op de velden van het Sportpark
‘De Horsterhoek. De stichting draagt zorg voor:
• de volledige uitrusting van de velden inclusief/exclusief verlichting;
• doelen, netten, vlaggen, trainingsmateriaal etcetera;
• voor het groot en dagelijks onderhoud, waaronder het schoonhouden van de op het complex gelegen opstallen.

De gebruiker kan tevens gebruik maken van de door de stichting beheerde was- en kleedruimten

2. Deze overeenkomst geldt voor de periode:

3. Bij het niet nakomen en/of in ernstige gebreke blijven van een der partijen in de naleving van deze overeenkomst,
zal dit schriftelijk aan de andere partij worden gemeld. Hierop dient binnen twee maanden na dagtekening schriftelijk
te worden gereageerd door de andere partij. In dit schrijven dienen de te treffen maatregelen te zijn opgenomen.
Uiterlijk zes maanden na de ontvangst van de reactie vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen de partijen.

4. De vergoeding voor het gebruik bedraagt € exclusief BTW (6%).
Betaling geschiedt vooraf op rekeningnr. 12.20.42.379 t.n.v. Stichting Sportvoorziening Schalkhaar.
Naast het gebruik wordt de vergoeding geacht betrekking te hebben op de door de stichting te betalen kosten,
die met het gebruik verband houden.

5. De stichting pleegt het onderhoud (zowel groot onderhoud als dagelijks onderhoud) en draagt zorg voor tijdige
vervangingsinvesteringen, zodanig dat de accommodatie voldoet aan de reglementen/kwaliteitsnormen van
KNVB/NHV/NOC*NSF. Indien verschil van mening bestaat over de kwaliteit van de accommodatie zullen
partijen KNVB/NHV/NOC*NSF verzoeken hierover een bindende uitspraak te doen.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Schalkhaar,

Datum,

Stichting Sportvoorziening Schalkhaar (handtekening), Gebruiker (handtekening),


