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BIJZONDERE BEPALINGEN BUITENSPORTACCOMMODATIES GEMEENTE LEIDEN 

Artikel 1.  Gebruik Buitensportaccommodatie 
1.1. Gebruiker dient de Sportaccommodatie (met inbegrip van alle faciliteiten) alléén te gebruiken 

overeenkomstig het doel. Indien de Sportaccommodatie voor andere sporttakken en/of activiteiten 
gebruikt wenst te worden, is dit slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de Gemeente. 

1.2. Van de Sportaccommodatie mag slechts gebruik worden gemaakt indien de Gebruiker, of een namens 
Gebruiker aangewezen persoon, aanwezig is. 

1.3. Gebruiker of namens de Gebruiker aanwezige persoon dient bij de aanwezigen bekend te zijn, is 
mimimaal 18 jaar oud en is aanspreekpunt voor de Gemeente c.q. derden. 

1.4. Het Sportterrein wordt alléén betreden door personen die zich vanwege hun sport of functie 
noodzakelijkerwijs op de accommodatie dienen te bevinden. Publiek mag zich nooit binnen de 
veldafscheiding bevinden. 

1.5. Gebruiker dient de regels na te leven zoals gesteld door de sportbond waarbij zij zijn aangesloten. 
1.6. Gebruiker is verantwoordelijk voor adequaat toezicht en is verantwoordelijk voor het doen en laten van 

alle personen welke ten tijde van zijn gebruiksperiode (en de tijd die nodig is voor het omkleden) op de 
sportaccommodatie aanwezig zijn. Indien er sprake is van ongeoorloofde aanwezigheid van derden 
tijdens de gebruiksperiode, dient Gebruiker hiervan melding te maken bij de Gemeente. 

1.7. Huisdieren zijn niet toegestaan met uitzondering van geleide- of hulphonden. Honden dienen te zijn 
aangelijnd. 

1.8. Het gebruikersoverleg –dat regulier jaarlijks plaatsvindt– wordt benut voor evaluatie tussen de 
Gemeente Leiden en Gebruiker. 

1.9. De kleed-/clubgebouwen en andere bouwwerken die onderdeel uitmaken van de Sportaccommodatie 
maar in eigendom van derden zijn vallen buiten deze bijzondere bepalingen. 

 
Artikel 2.  Uitrusting en (zelf)werkzaamheden 
2.1. Netten, hoekvlaggen, verplaatsbare doelen, sportmaterialen et cetera behoren niet tot de 

standaarduitrusting van de Sportaccommodatie. Gebruiker dient zelf in deze materialen te voorzien.  
2.2. Alle niet tot de standaarduitrusting behorende voorzieningen dienen buiten de toegekende 

gebruikstijden van de Sportaccommodatie te zijn verwijderd, zodat onderhoudswerkzaamheden zoals 
grasmaaien of gebruik door anderen mogelijk is. De doelnetten van de vaste doelen dienen op zodanig 
te worden bevestigd dat er probleemloos kan worden gemaaid. De Gemeente brengt bij het niet 
naleven hiervan bij de Gebruiker de kosten die voortvloeien uit de niet-naleving in rekening. 

2.3. Bij het uitzetten van sportvelden en vastzetten van doelnetten en dergelijke is uitsluitend het gebruik 
van houten, aluminium en/of zachte kunststofpennen toegestaan. 
2.3.1. Het gebruik van ijzeren pennen op natuurgrasvelden is niet toegestaan. 
2.3.2. Het gebruik van grondpennen op het kunstgrasveld is niet toegestaan. 

2.4. Alle losse materialen, zoals hoekvlaggen, losse doelen, banken, pennen en dergelijke, dienen na iedere 
activiteit door de Gebruiker te worden verwijderd en opgeborgen of buiten het sportveld te worden 
geplaatst. 

2.5. Een omroepinstallatie behoort niet tot de standaardvoorzieningen van de Sportaccommodatie. Het 
gebruik van een omroepinstallatie dient plaats te vinden met in acht name van de Algemene 
Plaatselijke Verordening c.q. wettelijke bepalingen

1
. 

2.6. Gebruiker is verantwoordelijk voor het aan-/uitzetten van de veldverlichting. 
2.7. De Gebruiker draagt zelf zorg voor het schoonmaken van de kleedkamers, douches, toiletten en 

overige ruimten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien hier na voorafgaande sommatie niet 
binnen redelijke termijn aan wordt voldaan is de Gemeente bevoegd voor rekening van de Gebruiker de 
noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden te laten uitvoeren. 

2.8. Gebruiker dient na afloop van de gebruiksperiode, de Sportaccommodatie vrij van enig afval op te 
leveren. Voor de verwijdering van het afval dient de gebruiker zelf zorg te dragen (maar dit mag niet in 
of in de directe nabijheid van de Sportaccommodatie worden achtergelaten).  
Mocht dit afval niet worden verwijderd, gebeurt dit door de Gemeente. De kosten hiervan worden in 
rekening gebracht bij de Gebruiker. 

2.9. Hoofd- en bijvelden zijn bestemd voor het spelen van wedstrijden en trainingen. De natuurgrasvelden 
worden bij aanvang van het Seizoen door de Gemeente van belijning voorzien, gedurende het Seizoen 
zorgt de Gebruiker voor de nodige belijningen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Gebruiker 
houdt een overzicht bij van het gebruik van de velden en zal dit op eerste verzoek aan de Gemeente 
verstrekken. 

                                                           
1
 Iedereen die buiten de familie- of vriendenkring muziek ten gehore brengt, moet hiervoor een vergoeding betalen aan Buma/Stemra. Dit is de 

organisatie die in Nederland de belangen van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers behartigt. Ook indien er op een sportaccommodatie 

‘slechts’ achtergrondmuziek ten gehore wordt gebracht, is men deze vergoeding verschuldigd. Informatie kunt u vinden op www.bumastemra.nl. 
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Artikel 3. Gebruikstarief 
In aanvulling op artikel 7. uit de Algemene Bepalingen gelden de kaders uit ‘Grip op debiteuren’ geldt het 
volgende: 
3.1. De Gemeente verhuurt geen velden c.q. accommodaties meer na seizoen 2017/2018 aan verenigingen 

die op 1 juli 2018 schulden hebben aan de Gemeente èn daar geen betalingsregeling voor hebben 
afgesproken of zich niet aan de afgesproken betalingsregeling houden. 

3.2. Voor (voetbal)verenigingen die na seizoen 2017/2018 niet vitaal zijn volgens de concrete en meetbare 
criteria vervalt het recht op het hebben van een eigen kantine op gemeentegrond. 

 
Artikel 4. Kosten van leveringen en diensten 
4.1. Boven het Gebruikstarief zijn voor rekening van de Gebruiker de kosten van levering, transport, de 

meting en het verbruik van water en energie ten behoeve van de Buitensportaccommodatie, waaronder 
begrepen de kosten van het aangaan van de betreffende overeenkomsten met de meterhuur, alsmede 
eventuele andere kosten en boetes die door de Nutsbedrijven in rekening worden gebracht. De 
Gebruiker dient zelf de overeenkomsten tot levering met de betrokken instanties af te sluiten, tenzij de 
Buitensportaccommodatie geen afzonderlijke aansluitingen heeft en/of de Gemeente als onderdeel van 
de overeengekomen leveringen en diensten hiervoor zorgdraagt. 

4.2. Indien partijen zijn overeengekomen dat door of vanwege de Gemeente bijkomende leveringen en 
diensten worden verzorgd, stelt de Gemeente de daarvoor door de Gebruiker verschuldigde vergoeding 
vast op basis van de kosten die met de leveringen en diensten en de daaraan verbonden 
administratieve werkzaamheden zijn gemoeid. Voor zover de Buitensportaccommodatie deel uitmaakt 
van een gebouw of complex en de leveringen en diensten mede betrekking hebben op andere daartoe 
behorende gedeelten, stelt de Gemeente het redelijkerwijs voor rekening van de Gebruiker komende 
aandeel in de kosten van die leveringen en diensten vast. De Gemeente hoeft daarbij geen rekening te 
houden met de omstandigheid dat de Gebruiker van een of meer van deze leveringen en diensten geen 
gebruik maakt. Als een of meer gedeelte(n) van het gebouw of complex niet in gebruik zijn, draagt de 
Gemeente er bij de bepaling van het gebruikersaandeel zorg voor dat dit niet hoger wordt dan wanneer 
het gebouw of complex volledig in gebruik zou zijn. 

4.3. Wat blijkens het overzicht over de betreffende periode door de Gebruiker te weinig of teveel is betaald 
wordt binnen een maand na verstrekking van het overzicht bijbetaald of terugbetaald. Betwisting van de 
juistheid van het overzicht heeft geen schorsing van deze verplichting tot betaling tot gevolg. 

4.4. De Gemeente heeft het recht het door de Gebruiker verschuldigde voorschot op de vergoeding voor 
leveringen en diensten tussentijds aan te passen aan de door hem verwachte kosten. 

4.5. Indien de levering van gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water tot de door de Gemeente verzorgde 
leveringen en diensten behoort, kan de Gemeente na overleg met de Gebruiker de wijze van het 
bepalen van het verbruik en daaraan gekoppeld gebruikersaandeel in de kosten van het verbruik 
aanpassen. 

4.6. Wordt het verbruik van gas, elektriciteit, warmte en/of water bepaald aan de hand van verbruiksmeters 
en ontstaat wegens niet of onjuist functioneren van deze meters een geschil over het 
gebruikersaandeel in de verbruikskosten, dan wordt dit aandeel vastgesteld door een door de 
Gemeente geraadpleegd (gespecialiseerd) meetbedrijf. Dit geldt eveneens bij beschadiging, 
vernietiging of fraude met betrekking tot de meters, onverminderd alle andere rechten die de Gemeente 
in dat geval tegenover de Gebruiker heeft, zoals het recht op herstel of vernieuwing van de meters en 
vergoeding van geleden schade. 

 
Artikel 5. Onderhoud 
5.1. De herstelperiode van tot de Buitensportaccommodatie behorende sportvelden bedraagt ongeveer elf 

(11) weken per jaar, waarbij in de regel bedoeld wordt de periode van circa week 25 t/m circa week 34 
(half juni t/m eind augustus) en wordt vastgesteld door de Gemeente. De sluitingsperiode van 
sportvelden bij een renovatie bedraagt in de regel minimaal veertien (14) weken. Gedurende de herstel- 
c.q. renovatieperiode is het de Gebruiker niet toegestaan de genoemde sportvelden te gebruiken. Voor 
aanvang van de herstel- of renovatieperiode dient de Gebruiker alle verplaatsbare voorzieningen 
(bijvoorbeeld trainingsdoelen) van het (de) veld(en) te hebben verwijderd.  

5.2. Van natuur- en kunstgrasvelden mag gedurende het Seizoen geen gebruik worden gemaakt gedurende 
een door de Gemeente jaarlijks vast te stellen periode en/of perioden.  

5.3. Tijdens de periode van onderhoud van het Sportterrein c.q. de periode die nodig is voor herstel van het 
Sportterrein is gebruik van de Buitensportaccommodatie niet mogelijk. 
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5.4. In het Gebruikstarief is de herstel- c.q. renovatieperiode van de Buitensportaccommodatie 
meegenomen. Indien ten gevolge hiervan de Buitensportaccommodatie (of een deel daarvan) niet door 
de Gebruiker kan worden gebruikt heeft deze geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het 
Gebruikstarief, tenzij de Gebruiker door de sluiting onevenredig wordt benadeeld en geen ander, 
gelijkwaardige Buitensportaccommodatie kan worden aangeboden, zulks uitsluitend ter beoordeling van 
de Gemeente. Zie ook artikel 10.4 van de Algemene Bepalingen. 

5.5. De Gemeente is bevoegd, na tijdige kennisgeving aan de Gebruiker, wijzigingen, renovatie- of 
herstelwerkzaamheden aan de in gebruik gegeven Buitensportaccommodatie aan te brengen, zonder 
tot enige schadeloosstelling aan de Gebruiker verplicht te zijn. Hieronder wordt mede begrepen aanleg 
en onderhoud van voorzieningen ten algemene en openbare nutte (bijvoorbeeld kabels. leidingen of 
andere sportvoorzieningen). De Gemeente draagt voor haar rekening zorg voor het weer in goede staat 
brengen van de Buitensportaccommodatie. 

5.6. Alle overige onderhoudswerkzaamheden c.q. vervanging van materiaal van het gebouw behorend bij 
de Buitensportaccommodatie met toebehoren, zoals lampen en verlichtingsschakelaars etc., herstel 
van vorst-, glas en waterschade, verstoppingen, vernielingen en dergelijke door welke oorzaak dan ook 
ontstaan, geschieden door en voor rekening van Gebruiker. Indien niet wordt voldaan aan het 
hierboven bepaalde, vinden de betreffende werkzaamheden door of in opdracht van de Gemeente 
plaats, op kosten van de Gebruiker. Zie ook artikel 10 van de Algemene Bepalingen. 

5.7. Voor rekening van de Gemeente zijn de kosten zoals aangegeven in de door partijen ondertekende 
demarcatielijst (zie bijlagen). Deze demarcatielijst wordt jaarlijks herzien. 

5.8. Indien de Gebruiker na aanmaning nalaat voor zijn rekening komend onderhoud, herstel of vernieuwing 
uit te voeren – dan wel indien naar het oordeel van de Gemeente deze werkzaamheden op 
onoordeelkundige of slechte wijze zijn uitgevoerd – is de Gemeente gerechtigd de door hem 
noodzakelijk geachte onderhoud-, herstel- of vernieuwingswerkzaamheden voor rekening en risico van 
de Gebruiker te verrichten of te doen verrichten. Indien de voor rekening van Gebruiker komende 
werkzaamheden geen uitstel gedogen, is de Gemeente gerechtigd deze terstond voor rekening van de 
Gebruiker te verrichten of te doen verrichten. 

 
Artikel 6. Belastingen, heffingen, premies en dergelijke 
6.1. Voor rekening van de Gebruiker komen, ook als de Gemeente daarvoor wordt aangeslagen: 

• milieuheffingen waaronder afvalstoffenheffing en iedere andere bijdrage uit hoofde van 
milieubescherming; 

• rioolheffing; 

• overige bestaande of toekomstige belastingen, waaronder mede begrepen belastingen die worden 
geheven voor voorzieningen in openbaar gebied zoals precariorechten, lasten, heffing en retributies: 
o ter zake van het feitelijk gebruik van de Buitensportaccommodatie; 
o ter zaken van goederen van Gebruiker; 
o die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, als de 

Buitensportaccommodatie niet aan gebruiker in gebruik zou zijn gegeven. 
6.2. Indien de voor rekening van Gebruiker komende lasten, rechten of belastingen bij de Gemeente worden 

geïnd, moeten deze door de Gebruiker op eerste verzoek aan de Gemeente worden voldaan. 
6.3. De Gemeente is verantwoordelijk voor het afsluiten en betalen van verzekeringen voor de door hem 

aangebrachte installaties, voorzieningen, opstallen en Inventaris. 
 
Artikel 7. Toegang en gebruikstijden 
7.1. Met betrekking tot Buitensportaccommodaties zonder aanwezigheid van personeel / beheer is 

Gebruiker verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de Buitensportaccommodatie. Het openen 
en sluiten geschiedt conform het sleutelplan van de gemeente. Zie ook art. 15 van de Algemene 
Bepalingen). 

7.2. Gebruiker heeft het recht om de Sportaccommodatie te betreden vanaf het tijdstip dat de 
gebruiksperiode ingaat.  

7.3. Gebruiker dient de Buitensportaccommodatie verlaten te hebben op het moment van het tijdstip dat de 
gebruikersperiode is geëindigd.  

7.4. De Buitensportaccommodaties zonder aanwezigheid van personeel / beheer, kunnen, mits 
gereserveerd en conform Gebruiksovereenkomst, alle dagen worden gebruikt van 08.00 uur tot 23.00 
uur. Vanwege milieutechnische redenen dient de veldverlichting uiterlijk om 23.00 uur uit te zijn. 

7.5. Bij bijzondere gelegenheden, calamiteiten of op de volgende dagen mogelijk sprake van aangepaste 
openstellingstijden, zulks uitsluitend ter beoordeling aan de Gemeente: 

• 2 oktober (taptoe), 5 december (St. Nicolaasavond), 24 december (kerstavond), 31 december 
(oudejaarsavond). 
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7.6. Op de nationale en erkende feestdagen is het Gebruik uitgesloten dan wel mogelijk sprake van 
aangepaste openstellingstijden, zulks uitsluitend ter beoordeling aan de Gemeente: 

• 3 oktober viering, 25 en 26 december (1e en 2e Kerstdag), 1 januari (Nieuwjaarsdag), 1e en 2e 
Paasdag, 27 april (Koningsdag), 5 mei (Bevrijdingsdag), Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag 
en Goede Vrijdag. 

7.7. Het gebruik van het Sportterrein is niet toegestaan: 

• tijdens de periode van onderhoud van het Sportterrein c.q. de periode die nodig is voor herstel 
van het Sportterrein. Zie ook artikel 6.1 van voorliggende Bijzondere Bepalingen; 

• in het geval van afgelasting. Gebruiker kan besluiten in verband met de weers- en/of 
terreinomstandigheden het gebruik van de Buitensportaccommodatie te verbieden. Ook de 
Gemeente, de sportbond (al dan niet vertegenwoordigd door de scheidsrechter) kan een 
dergelijk besluit nemen. Gebruiker zal indien mogelijk een alternatief krijgen aangeboden. Indien 
geen redelijk alternatief voorhanden is, blijft Gebruiker het Gebruikstarief verschuldigd aan de 
Gemeente.  

7.8. Indien er sprake is van Seizoensgebruik zal in de gevallen als omschreven in artikel 7.5 t/m 7.7 géén 
aanspraken kunnen doen gelden op enige vergoeding door de Gemeente. Waar mogelijk zal de 
Gemeente de Gebruiker een alternatief aanbieden en/of een andere adequate oplossing bieden. 

7.9. Bij de keuring van Buitensportaccommodatie worden de volgende bepalingen in acht genomen:  

• het keuren van terreinen geschiedt per sport- / speelveld;  

• uitgangspunt bij het keuren is de grond- en speltechnische conditie van elk sport-/speelveld 
afzonderlijk;  

• de keuring van sport- en speelvelden geschiedt uitsluitend door de Gemeente en/of een consul 
van de sportbond; 

• de scheidsrechter keurt het sport- of speelveld op de veiligheid voor de spelers, niet 
grondtechnisch, de scheidsrechter is gehouden aan de beslissing van de Gemeente en consul;  

• in geval het sport- of speelveld wordt goedgekeurd is Gebruiker vrij in het gebruik van het sport- of 
speelveld.  

• in geval het sport- of speelveld wordt afgekeurd door de Gemeente, een consul of de 
scheidsrechter is het verboden gebruik te maken van het sport- of speelveld;  

• indien, ondanks het afkeuren of verbod tot betreding van het sport- of speelveld, toch gebruik 
wordt gemaakt van een of meerdere sport- en/of speelvelden, zal de ontstane schade door 
bespeling door of in opdracht van de Gemeente op kosten van Gebruiker worden hersteld; Tevens 
zal door de Gemeente een boete of maatregel worden opgelegd.  

7.10. Indien meerdere gebruikers van een Buitensportaccommodatie gebruik wensen te maken, zal de 
Gemeente de belangen van betrokkenen wegen en een besluit nemen. Seizoensgebruik gaat in de 
regel vóór incidenteel gebruik. Waar mogelijk zal de Gemeente de Gebruiker een alternatief en/of een 
andere adequate oplossing aanbieden. 

 
Artikel 8. Noodzakelijke toestemming, voorschriften en naleving 
8.1. Gebruiker dient schriftelijke toestemming van de Gemeente te hebben: 

• om etenswaren en/of drank te bereiden/verkopen /aan te bieden in enige ruimte/gebied van de 
buitensportaccommodatie; 

• om bouwwerken te plaatsen; 

• voor het plaatsen van reclame-uitingen, 

• om materialen buiten het kleed- /clubgebouw op te bergen. Dit is in aanvulling op artikel 3.4 met 
betrekking tot het buiten het sportveld plaatsen van veldinventaris. 

8.2. Het is verboden om: 

• te roken op de kunststofatletiekbaan, kunstgrasvelden en kunststofvelden van de 
Buitensportaccommodatie. Om schroeiplekken in de kunstgrasmat te voorkomen zijn vuur, 
sigaretten en hete voorwerpen op de Buitensportaccommodatie niet toegestaan; 

• de Buitensportaccommodatie te betreden met schoeisel dat schade kan berokkenen aan de 
ondergrond; 

• het kunstgrasveld mag betreden worden met voetbalschoenen voor kunstgras, schoenen met 
vaste noppen en schoenen met schroefnop. Dit kunstgrasveld mag niet gebruikt worden met 
schoeisel met scherpe randen of uitsteeksels. Zorg bij het gebruik van deze kunstgrasvelden dat 
het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil. (Gebruik de walk-off mat of borstels); 

• in aanvulling op artikel 2 van deze bepalingen: materiaal op de Buitensportaccommodatie te 
gebruiken dat niet aangemerkt kan worden als materiaal dat noodzakelijk is voor het beoefenen 
van de sporttak op welke de Gebruiksovereenkomst betrekking heeft;  

• enig materiaal (waaronder spandoeken) te bevestigen aan de ballenvangers; 
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• fietsen of andere vervoermiddelen te stallen/parkeren op andere dan daarvoor bestemde plaatsen; 

• glaswerk en andere materialen die letsel kunnen veroorzaken mee op de 
Buitensportaccommodatie te nemen; 

• voorwerpen te gebruiken die enige schade kunnen toebrengen aan de Buitensportaccommodatie; 

• de Buitensportaccommodatie te gebruiken bij of na extreme weersomstandigheden waardoor aan 
de accommodatie schade ontstaat, zoals heftige regenval, vorst en opdooi. De accommodatie mag 
dan slechts gebruikt worden na goedkeuring van de Gemeente. 

8.3. Bij vorst en sneeuw moet de Gebruiker alle maatregelen nemen waardoor het bevriezen van installaties 
en voorzieningen kan worden voorkomen. Gebruik kunstgrasveld bij winterse omstandigheden: 

• kale vorst: bespelen is geen bezwaar, wel is de mat uiteraard hard. Vegen voordat het gaat 
vriezen is dan ook van groot belang. 

• sneeuw: verwijderen van de sneeuw is niet toegestaan omdat de mat beschadigd kan worden en 
er mogelijk rubberkorrels worden meegenomen. Betreden van een besneeuwd veld is evenmin 
toegestaan. Bij betreding ontstaat ijsvorming welke zich aan de mat vasthecht en daardoor 
(afhankelijk van de temperatuur) langzamer ontdooit. 

• ijzel: bespeling is in deze omstandigheden verboden. Vezels (waarop zich ijs afzet) kunnen bij 
betreding breken met als gevolg van de beschadiging van de vezels van het kunstgrasveld. 

• dooi: bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is 
verdwenen.  

8.4. Gebruiker leeft het in dit artikel bepaalde na. Bij niet-naleving van deze verboden, komen de ontstane 
schade en overige hiermee gemoeide kosten voor rekening van Gebruiker. 

 
Artikel 9. Hulpverlening en hulpdiensten 
9.1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de hulpverlening waaronder in ieder geval begrepen het 

verlenen van Eerste Hulp Bij Ongevallen (“EHBO”) en Bedrijfshulpverlening (“BHV”) inclusief het 
ontruimen van de Buitensportaccommodatie. 

9.2. Op de sportaccommodatie zijn géén EHBO-spullen (waaronder verbandtrommel, brancard) aanwezig. 
Tevens is op de sportaccommodatie géén telefoon aanwezig. Gebruiker dient zelf voor deze 
voorzieningen zorg te dragen. 

9.3. Hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie) dienen de Buitensportaccommodatie goed te kunnen 
bereiken. Gebruiker dient erop toe te zien dat dit ook daadwerkelijk mogelijk is.  

 
Artikel 10. Meldingen 
10.1. Meldingen over verstoringen van de toestand van de Buitensportaccommodatie dienen zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen te worden gemeld bij de Gemeente. Meld beschadigingen 
aan het kunstgrasveld direct. Wijs ook op de plekken waar onvoldoende rubber aanwezig is zoals op 
penaltystippen, cornerplekken en doelgebieden. 

 
Artikel 11. Intrekken gebruik 
11.1. De Gemeente is niet gehouden om de Gebruiksovereenkomst na te komen indien er sprake is van: 

• calamiteit(en) 

• belangen die, uitsluitend naar het oordeel van de Gemeente, prevaleren boven de belangen van 
de Gebruiker. De Gemeente heeft in deze gevallen een inspanningsverplichting om gebruiker een 
alternatief (andere sportaccommodatie c.q. ander tijdstip) aan te bieden; 

11.2. Gebruiker zal géén aanspraken kunnen doen gelden op enige vergoeding als gevolg van het niet 
nakomen door de Gemeente van de Gebruiksovereenkomst als gevolg van in dit artikel genoemde 
voorvallen. 

 
Artikel 12. Slotbepaling 
12.1. Indien een deel van de Gebruiksovereenkomst of van deze Bijzondere Bepalingen nietig of 

vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Gebruiksovereenkomst en deze 
algemene bepalingen onverlet. 

 


