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1. Begripsbepaling 
Voor de toepassing van de algemene huurvoorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Sporthal: de sporthallen De Vaart te Linschoten en sporthal Hofland te Montfoort, en 
daarbinnen de hal met tribune, kleed- en wasgelegenheden, toiletten, gangen enz. met de 
daarbij behorende inventaris. 

De ruimte aangrenzend aan sporthal Hofland behoort ook tot de ruimten waarop deze regeling
van toepassing is. 

Het aan de sporthal De Vaart grenzende zalencentrum De Vaart en het “Sportcafé” behoort 
niet tot de in deze regeling begrepen ruimten. 

b. Verhuurder: “Stichting Beheer sporthallen Montfoort – Linschoten”. Hierna af te korten met 
SBML. 

c. Huurder: de natuurlijke- of rechtspersoon, die de gehele of een gedeelte van de sporthal 
heeft gehuurd en op wiens naam de huurovereenkomst is gesteld.

d. Gebruiker: degene, die op uitnodiging van de huurder de door hem/haar gehuurde hal of 
het gehuurde gedeelte daarvan gebruikt.

e. Gebruikersraad: Afgevaardigden van de verenigingen of instellingen die regelmatig van de 
sporthal gebruik maken.  

f.  Beheerder: de personen die door SBML zijn aangesteld en belast met het beheer van de 
sporthallen. 

g.  Leider/Leidster: de persoon die door de huurder is aangewezen om namens hem toe te zien
op de naleving van de gebruikersvoorwaarden door bezoekers ( toeschouwer en gebruikers). 
Bij schoolgebruik wordt het onderwijzend personeel als leider/leidster beschouwd.

h. Sportseizoen: het seizoen loopt van augustus tot en met juli van het volgend kalenderjaar.

i. Vaste verhuur: huurder huurt periodiek  een binnensport accommodatie, doorgaans zes 
maanden aaneengesloten, eventueel met uitzondering van schoolvakanties.

j. Incidentele of commerciële verhuur: aanvragen voor eenmalig gebruik, hetgeen ook 
meerdere keren per seizoen/jaar kan voorkomen. 
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2. Algemeen 

1. Deze algemene huurvoorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van SBML in de 
bestuursvergadering van 8 november 2016.

2. Deze algemene huurvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de gesloten 
huurovereenkomst en/of reserveringsbevestiging tussen de vereniging, de gemeente Montfoort
inzake de onderwijsinstellingen, een andere rechtspersoon of natuurlijk persoon; ofwel de 
huurder en SBML.

3. Indien een wijziging in de algemene huurvoorwaarden wordt aangebracht, zullen op 
www.sbml.nl de nieuwe algemene huurvoorwaarden gepubliceerd worden.

4. Door het aangaan van de huurovereenkomst en/of reserveringsbevestiging verklaart 
huurder in te stemmen met de op dat moment geldende algemene huurvoorwaarden en de 
huis- en gedragsregels.

5. Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle, nader te noemen 
(binnensport) accommodaties, die in eigendom zijn van de gemeente Montfoort en waarvoor 
SBML de verantwoordelijkheid voor beheer en exploitatie draagt.

6. In alle gevallen waarin deze algemene huurvoorwaarden niet voorzien beslist verhuurder, 
met inachtneming van de wet, de plaatselijke gebruiken en de redelijkheid en billijkheid.

3. Procedure bij aanvraag gebruik 
Door de verhuurder wordt onderscheid gemaakt in 3 vormen van verhuur:
– Vaste verhuur: verhuur aan scholen en sportverenigingen die voor minimaal 1 sportseizoen 
of langere tijd de (sport)accommodatie willen huren;

– Incidentele verhuur: verhuur aan verenigingen of particulieren voor bepaalde tijd.

– Evenementen;

a. bij vaste verhuur 

1. De huurder ontvangt daartoe uiterlijk half juni van de verhuurder een verzoek om de 
wensen voor het komend sportseizoen kenbaar te maken.

2. De huurder dient jaarlijks voor eind juni een schriftelijke aanvraag in voor het huren van 
binnensport accommodaties tijdens het eerstvolgende sportseizoen.

Bij de aanvraag dienen begin- en einddata en eventuele uitzonderingen voor het sportseizoen 
(bijvoorbeeld schoolvakanties) duidelijk aangegeven te worden. 
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De aanvraag voor vaste zaalhuur dient minimaal te bevatten:

a. naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van de aanvrager; 
b. naam van de vereniging/groepering; 
c. factuuradres van de aanvrager;
d. naam van de gewenste accommodatie en ruimte(s);
e. gewenste dag en uur van gebruik;
f. periode van het gebruik: aanvangsdatum en einddatum; 
g. eventuele aanvullende voorzieningen;

4. De huurder ontvangt uiterlijk half juli van de verhuurder een definitieve 
reserveringsbevestiging. Dit geldt alleen voor de aanvragen die voor de uiterste inleverdatum 
zijn ingediend. 

5. Met de verzending van de definitieve huurbevestiging komt er een huurovereenkomst tot 
stand tussen verhuurder en huurder. 

6. In het geval door meerdere aanvragers om dezelfde accommodatie en hetzelfde tijdstip 
wordt verzocht, dient er overleg plaats te vinden tussen betrokken aanvragers onderling om  
tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen; eventueel ondersteund door de 
voorzitter van de gebruikersraad;

Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt, beslist de verhuurder over de toewijzing;

7. In spoedeisende gevallen, bijvoorbeeld bij incidentele activiteiten, kan in overleg tussen 
verhuurder en huurder, van de genoemde data en termijnen worden afgeweken.

8. De verhuurder beslist te allen tijde over de definitieve toewijzing van de aanvraag.

b. bij incidentele en overige huur  

De (eerste) aanvraag voor incidentele huur dient te geschieden via de aanvraagprocedure van 
www.huurdesporthal.nl.  

Deze aanvraag voor incidentele huur dient minimaal te bevatten:

a. naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van de aanvrager; 
b. naam van de vereniging/groepering; 
c. factuuradres van de aanvrager;
d. naam van de gewenste accommodatie en ruimte(s);
e. gewenste dag en uur van gebruik;
f. periode van het gebruik: aanvangsdatum en einddatum; 
g. eventuele aanvullende voorzieningen;

2. De verhuurder verstrekt vervolgens een bevestiging van de reservering aan de huurder.

3. Met de verzending van de definitieve huurbevestiging komt er een huurovereenkomst tot 
stand tussen verhuurder en huurder.
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4. In spoedeisende gevallen, bijvoorbeeld bij incidentele activiteiten, kan in overleg tussen 
verhuurder en huurder, van de genoemde data en termijnen worden afgeweken.

5. De verhuurder beslist te allen tijde over de definitieve toewijzing van de aanvraag.

Vervolgaanvragen voor incidentele huur dienen te geschieden tenminste één week voor de dag
dat men van een de accommodaties gebruik wenst te maken. Op verzoek zal de verhuurder 
een bevestiging van de reservering verstrekken aan de huurder.

Bij incidentele verhuur kan een borg worden vastgesteld van € 250,00 incl. BTW.

Verhuurder is gerechtigd toezicht te houden op de aard en uitvoering van het gebruik van de 
gehuurde ruimtes en is gerechtigd de activiteiten te verbieden respectievelijk te staken als 
deze in strijd is met de wet, algemene maatregel van bestuur, openbare orde en/of goede 
zeden en/of gevaar inhoudt voor de veiligheid van de bezoekers, dan wel onmiskenbaar in 
strijd is met het belang van verhuurder, zulks ter beoordeling van het bestuur van SBML of 
medewerkers van verhuurder. 

4. Prioriteiten bij toekenning 

1. Basisscholen uit de gemeente Montfoort;

2. Sportverenigingen uit de gemeente Montfoort;
Sportverenigingen die al meerdere jaren vaste huurder zijn, hebben voorrang boven nieuwe 
verenigingen.

3. Sportverenigingen uit de gemeente Montfoort op een andere dag en/of dagdeel dan 
voorgaand seizoen;

4. Incidentele huurders binnen de gemeente Montfoort;

5. Sportverenigingen buiten de gemeente Montfoort;

6. Incidentele huurders van buiten de gemeente Montfoort.

In het geval door meerdere aanvragers om dezelfde accommodatie en hetzelfde tijdstip wordt 
verzocht, dient er overleg plaats te vinden tussen betrokken aanvragers onderling om tot een 
voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen; eventueel ondersteund door de voorzitter 
van de gebruikersraad;

Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt, beslist de verhuurder over de toewijzing;

5. Verschuldigde huurprijzen

De huurder is verplicht de binnensport accommodatie overeenkomstig de gesloten 
huurovereenkomst te gebruiken en daarmee de daaruit voortvloeiende huurvergoeding te 
voldoen. 

1. De verschuldigde huurprijzen worden door de verhuurder vastgesteld. De huurprijzen 
worden in de huurovereenkomst vermeld. Indien de huurprijzen per 1 augustus van enig jaar 
worden verhoogd stelt de verhuurder de huurder daarvan een maand van tevoren in kennis.
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2. De huurbedragen zijn gebaseerd op twee vormen van huur:
– Vaste verhuur tegen verenigingstarief (alleen geldig voor (sport)verenigingen binnen de 
gemeente Montfoort);
– Commerciële huur (evenementen)

Alle huurtarieven zijn gepubliceerd op www.huurdesporthal.nl en op www.sbml.nl. 

3. De huurder is verplicht de huurnota binnen 14 dagen na ontvangst te voldoen. Bij niet 
tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke 
schade en interesten te verhalen bij huurder en de toegang tot het gehuurde te ontzeggen.

4. Bij toegestane overschrijding van de gebruiksperiode volgt ten laste van de huurder een 
nacalculatie. 

5. Indien een huurafspraak geen doorgang vindt, door welke oorzaak ook, heeft verhuurder 
het recht nakoming van de overeenkomst te vorderen. Verhuurder heeft dan het recht, met 
instandhouding van het contract, de ruimte aan derden te verhuren.

6. Wanneer niet minimaal 7 dagen van te voren annulering plaats vindt zal 40 % van de 
afgesproken huurprijs in rekening worden gebracht. 

6. Overige verplichtingen huurder

Algemeen

Technische installaties en/of eigendommen van of onder verantwoordelijkheid van verhuurder 
vallend, worden uitsluitend bediend door of onder toezicht van de medewerkers van 
verhuurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect, welke het gevolg is 
van technische storingen of andere van buiten komende oorzaken.

Onderverhuur is niet toegestaan.

Bij bijzondere omstandigheden, in geval van conflicten en/of in zaken, waarin hier niet is 
voorzien, beslist het bestuur van SBML.

Verhuurder is gerechtigd toezicht te houden op de aard en uitvoering van het evenement en is 
gerechtigd de activiteiten c.q. het evenement te verbieden respectievelijk te staken als deze in 
strijd is met de wet, algemene maatregel van bestuur, openbare orde en/of goede zeden en/of 
gevaar inhoudt voor de veiligheid van de bezoekers, dan wel onmiskenbaar in strijd is met het 
belang van verhuurder, zulks ter beoordeling van het bestuur van SBML of medewerkers van 
verhuurder. 

Bij evenementen

Voor de organisatie van een evenement of activiteit dienen de vereiste 
(overheids)goedkeuringen en/of vergunningen door huurder te worden aangevraagd en voor 
aanvang van het evenement te kunnen worden getoond. Huurder dient zich te houden aan 
milieuwetgeving, met name dient men binnen de geluidsnormering te blijven. 
Bij te verwachte overschrijding van de geluidsnorm dient verhuurder op de hoogte gesteld te 
zijn, zodat zij kan beslissen of de betreffende activiteit doorgang kan vinden. 
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Auteursrechten, advertentiekosten, BUMA, SENA, Videma, reclamekosten en alle andere op het
evenement drukkende kosten, zoals daar kunnen zijn BHV, brandwacht en extra 
personeelskosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen voor rekening van 
huurder. 

Huurder dient zich te houden aan de aanwijzingen gegeven door het bestuur van SBML, de  
medewerk(st)ers van verhuurder, politie en brandweer teneinde de veiligheid van bezoekers te 
waarborgen.

Reclame voor een evenement in, aan of in de directe omgeving van het gebouw kan op door 
verhuurder aan te wijzen plaats geschieden. 

Het heffen van entreegelden is niet toegestaan, tenzij schriftelijk toestemming is verleend.

Het is niet toegestaan meer personen entree te verlenen dan aangegeven in 
gebruiksvergunning, welke ter inzage ligt bij de beheerder.
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