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Regels en voorwaarden huur sporthal 
 
Bij de huur van de sporthal wordt onderscheidt gemaakt tussen: 

1. Structurele huur van de sporthal 
Dit is huur van de sporthal voor het gehele seizoen voor bijvoorbeeld training of het spelen 
van competitiewedstrijden. 

2. Structurele reservering van de sporthal 
Dit is een voorrangsregeling op huur van de hal zoals op zaterdagavond voor de handbal 
eredivisie. 

3. Incidentele huur van de sporthal 
Huur van de hal voor incidentele zaken. 

 
Structurele huur van de sporthal 

1. De hal wordt door een vaste huurder voor het gehele seizoen gehuurd. Het seizoen loopt van 
1 september t/m 31 mei van het daaropvolgende jaar.  
Hierbij wordt opgemerkt dat de handbalvereniging een aantal uren huurt voor een kortere 
periode i.v.m. buitenhandbal in het najaar en het voorjaar. 

2. Verlenging van het seizoen - eerder beginnen of later eindigen - is mogelijk in overleg met de 
beheerder en zo nodig na toestemming van het bestuur. 

3. Op nationale feestdagen wordt de hal in principe niet verhuurd. Indien men op die dagen wel 
wil huren is toestemming nodig van het bestuur. 

4. Huurders moeten, indien ontbrekend, uiterlijk 1 juli voorafgaande aan het nieuwe seizoen 
een huurcontract ondertekenen voor de uren die zij structureel willen huren. 

5. Indien men uren niet nodig heeft dan kan men proberen deze te laten verhuren: 
• het aan de beheerder overlaten of hij de hal kan verhuren 
• zelf een huurder zoeken en dit dan aan de beheerder melden  

de uren die kunnen worden verhuurd zullen niet bij de vaste huurder in rekening worden gebracht. 
 
Structurele reservering van de sporthal 

1. Buiten de uren die structureel worden gehuurd is het ook mogelijk structureel tijd te 
reserveren waarbij later wordt aangegeven wanneer er wel of niet werkelijk wordt gehuurd 
(voorbeeld handbal op zaterdagavond voor competitie eredivisie). 

2. Bij reservering wordt aangegeven voor welke dag en tijden de reservering geldt en voor 
welke periode. Na reservering moet in principe ook tenminste 50% van de gereserveerde tijd 
daadwerkelijk worden gehuurd, c.q. worden betaald. 

3. Op nationale feestdagen wordt de hal in principe niet verhuurd. Indien men op die dagen wel 
wil huren is toestemming nodig van het bestuur. 

4. Huurders moeten voor 1 mei voorafgaande aan het nieuwe seizoen opgeven welke uren zij 
structureel willen reserveren. Dit wordt ook opgenomen in het huurcontract. 

5. Bij reservering moet zo spoedig mogelijk worden aangegeven wanneer er daadwerkelijk zal 
worden gehuurd en in de praktijk zal dit aan het begin van het seizoen (competitie) worden 
aangegeven. De vrijgevallen uren kunnen dan alsnog worden verhuurd. 

6. Reserveringen die niet uiterlijk vier weken van te voren worden opgezegd zullen worden 
geacht te zijn bevestigd als daadwerkelijke huur. 

7. Reeds door de handbalvereniging vastgelegde uren die komen te vervallen door 
roosterwijzigingen voor de eerste teams zullen niet in rekening worden gebracht. 

 



 

2 
 

Incidentele huur van de sporthal 
1. Het is mogelijk de hal ook incidenteel te huren buiten de structureel verhuurde of 

gereserveerde uren. Hiervoor moet men contact opnemen met de zaalbeheerder. 
2. Indien een aangesloten vereniging de zaal wil huren tijdens de structureel verhuurde of 

gereserveerde uren dan moet daarvoor eerst overeenstemming worden bereikt met de vaste 
huurder. Na overeenstemming wordt dit doorgegeven aan de zaalbeheerder die dit in het 
huuroverzicht zal verwerken. Indien de huur voor een speciale activiteit is dan zal het ook 
worden gemeld aan het bestuur en zal het worden opgenomen in de activiteiten kalender. 

3. Incidenteel gehuurde uren kunnen tot 4 weken voor aanvang van die uren, worden 
geannuleerd. Bij annulering na die termijn zal de volledige huur verschuldigd zijn. 

4. De voetbalvereniging heeft het recht per seizoen één maal een dinsdagavond te huren. Dit is 
een speciale voorwaarde die is bedongen toen de voetbal de dinsdagavond op gaf aan de 
handbalvereniging. Het bestuur van de voetbalvereniging zal uiterlijk 15 september van het 
seizoen de juiste datum doorgeven. 

 
Vaststellen verhuurschema voor het seizoen 

1. De aangesloten verenigingen zullen op voor 1 mei een opgave doen van de uren die ze het 
volgende seizoen willen huren en/of reserveren. Een verzoek daartoe zal voor 1 april aan de 
verenigingen worden gestuurd. 

2. In mei zullen alle aanvragen worden samengevoegd tot een compleet verhuurschema en zal 
worden vastgesteld of er al of niet meerdere aanvragen zijn voor dezelfde uren. 

3. Indien er meerdere aanvragen voor dezelfde uren zijn zullen de betrokken partijen proberen 
dit in onderling overleg met het bestuur op te lossen. Voor zover dat niet lukt zal in een 
bestuursvergadering worden beslist welke aanvraag zal worden toegekend en daarbij zullen 
de volgende richtlijnen worden gevolgd: 

a. Aangesloten verenigingen hebben voorrang op externe partijen 
b. Werkelijke huur heeft voorrang op reserveringen, maar hierbij moeten 

competitieverplichtingen zoveel mogelijk voorrang krijgen. 
c. Huur van een langere periode heeft voorrang op een kortere periode. 
d. Huurders van het lopende seizoen hebben voorrang op "nieuwe huurders"(oude 

rechten). 
 
Voorwaarden voor huur van de sporthal 

1. De huurder zal de zaal na gebruik tijdig en opgeruimd opleveren. Dit houdt in dat al het 
gebruikte materiaal - van de stichting en/of de huurder - is opgeruimd op de daarvoor 
bestemde plaatsen en dat het zichtbare vuil  is opgeruimd. 

2. Het gebruik van speciale middelen die de vloer kunnen vervuilen of aantasten is niet 
toegestaan. Dit geldt ook voor het gebruik van hars door de handbalvereniging (zie punt 3). 

3. Voor het gebruik van hars tijdens wedstrijden en trainingen door de eerste twee heren - en 
twee damesteams van de handbalvereniging is bij uitzondering het gebruik van hars 
toegestaan zolang ze zijn ingedeeld in de nationale competitie. Hierbij geldt als voorwaarde 
dat de handbalvereniging er voor in staat en verantwoordelijk is voor het schoonmaken en 
verwijderen van het hars. 

4. Het betreden van de vloer met buitenschoenen of zwarte sportschoenen is niet toegestaan 
met uitzondering van de strook bij de banken (ZW zijde) en het eerste stuk bij de ingang (ZO 
zijde). 

5. De huurder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze voorwaarden en zorgt dat er 
tijdens de huur een aanspreekpunt (zaaldienst) in de hal aanwezig is die bij de zaalbeheerder 
bekend is. 
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Tarieven voor huur van de sporthal 
1. De hal wordt verhuurd in blokken van ten minste een uur en afgerond op halve uren. 
2. Er gelden tarieven voor de hele hal, 2/3 hal en 1/3 hal en bovendien wordt er onderscheid 

gemaakt tussen een super laag, een laag en een hoog tarief. Voor aangesloten verenigingen 
gelden andere tarieven dan voor externe huurders. 

3. De tarieven worden uiterlijk 30 juni vastgesteld door het algemeen bestuur van de Stichting 
voor het komende seizoen. De tarieven zullen minimaal worden verhoogd met het 
percentage waarmee de prijsindex is gestegen (inflatie). 

4. Specificatie uurtarieven: 
a. Het super laagtarief geldt voor de volgende uren: maandag t/m vrijdag tot 13.00 uur; 
b. Het laag tarief geldt voor de volgende uren: maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 

uur en van 22.00 tot 00:00 uur.  
c. Het hoog tarief geldt voor alle overige uren en gedurende het weekeinde geldt het 

hoog tarief. 
5. De zaalbeheerder houdt bij welke uren daadwerkelijk worden gehuurd en legt dit vast in een 

overzicht op basis waarvan de uren in rekening zullen worden gebracht.  
6. Na afloop van elk kwartaal zal na zes weken een overzicht worden gestuurd met de - 

eventueel - aangepaste uren en de kosten ervan. 
 


