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GEBRUIKSOVEREENKOMST SPORTACCOMMODATIES LEIDEN 

 

1. de Gemeente Leiden, gevestigd Stadhuisplein 1, 2311 EJ Leiden, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door T. Keijzer, in zijn hoedanigheid van RVT-manager Sportaccommodaties (SPA), 

geboren te Goirle op 11 januari 1963, houder van een Nederlands rijbewijs met nummer: 4598949104, 

hiertoe bevoegd op grond van het mandaat en de verleende volmacht ingevolge het 

Bevoegdhedenregister gemeente Leiden 2016 (B&W nr. 16.0771 de dato 1 november 2016), hierna ook 

te noemen: “ingebruikgever” of “de Gemeente”; 

 

en 

2.  

Gebruiker / vereniging:  

[gevestigd/wonende] te:  

ingeschreven in het handelsregister onder nummer:  

en omzetbelastingnummer:  

en/of  BSN:  

relatienummer gemeente (indien van toepassing):  

vertegenwoordigd door:  

 hierna ook te noemen de “Gebruiker”,  

de Gemeente en Gebruiker hierna ook gezamenlijk te noemen: “Partijen”. 

 

In aanmerking nemende dat: 

• de gemeente Leiden de Gebruiker in de gelegenheid stelt om Gebruik te maken van de hierna 

omschreven sportaccommodatie, per (ruimte op of in) de accommodatie nader te specificeren; 

• tussen partijen eveneens Algemene Bepalingen en Bijzondere Bepalingen gelden die integraal en 

onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de Gebruiksovereenkomst alsmede het Huishoudelijk 

Reglement, demarcatielijst(en) en overige bijlagen; 

  

komen overeen dat het Gebruik van de Sportaccommodatie(s) wordt verleend voor het  

� Seizoensgebruik en/of � incidenteel gebruik conform de in de reserveringsbevestiging vastgelegde dagen, 

tijden, gespecificeerde Accommodaties en/of ruimten tegen de vastgestelde vergoeding op basis van het 

Gebruik en de geldende tarieven zoals die jaarlijks door het College van B&W zijn vastgesteld, met inbegrip 

van indexeringen. 

 

Aldus in duplo opgemaakt en ondertekend te Leiden op  BBBBBBBBBBB..20BBB 

De Gemeente Leiden Gebruiker / Organisatie 

BBBBBBBBBBBBBBB. 

De heer T. Keijzer Naam  

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

Manager Team Sportaccommodaties Functie 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

Handtekening  

 

BBBBBBBBBBBBBBBBB. 

Handtekening  

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
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Bijlagen (aanvinken indien van toepassing):  

� Algemene Bepalingen Inzake Gebruik Sportaccommodaties Gemeente Leiden 

� Bijzondere Bepalingen Inzake Gebruik Sportaccommodaties Gemeente Leiden 

� versie Bijzondere Bepalingen Binnensportaccommodaties 

� versie Bijzondere Bepalingen Zwemaccommodaties 

� versie Bijzondere Bepalingen Buitensportaccommodaties 

� Huishoudelijk reglement 

� Demarcatielijsten Gemeente / Gebruiker 

� Sleutelgebruikovereenkomst  

� Overige (vast te stellen met wederzijdse instemming, invullen indien van toepassing) 

� Afspraken opslagruimten: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.. 

� Para) commerciële activiteiten: ..BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. 

� Aangebrachte veranderingen aan de Accommodatie:  BBBBBBBBBBBB  

� Overige Schriftelijke afspraken: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  

 


