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Huurovereenkomst verhuur atletiekaccommodatie De Hunenbulten. 
 

De hierna te noemen verhuurder en huurder komen als volgt overeen: 
[Aanvinken/invullen/ondertekenen, bedragen zijn exclusief 9% BTW] 

 

•  

Gebruik baan en middenterrein < 100 personen 

 

 € 100,00 per dagdeel 

 € 150,00 per twee dagdelen 

 € 200,00 per drie dagdelen 

 € 25,00 kleedkamers met douche, alleen in combinatie met baan of krachtruimte 

 € 60,00 toeslag baanverlichting, indien gebruik 

 € 50,00 toeslag schoonmaak, indien niet schoon achtergelaten 

 

Gebruik krachtruimte 

  

 €  50,00 krachtruimte per twee uur, alleen o.b.v. Trainer met bevoegdheid 

 

€ 100,00 Borg dient bij huur altijd extra vooraf te zijn afgedragen. 
 Bij huur van groepen groter dan 100 personen wordt een meerprijs van € 10,00 per extra 

tiental in rekening gebracht. Bij verhuur van de baan zijn niet inbegrepen de atletiekmaterialen 
en de geluidsinstallatie. Eén of meer dagdelen aankruisen 

 ochtend 09.00 tot 12.30 uur       

 middag 13.00 tot 17.30 uur 

 avond 18.00 tot 22.00 uur 

 

Anders, namelijk: 

 Omschrijving: 

 

 

 

 

 
Bedrag: 

 

 

 

 

 

Datum verhuur: 
[Invullen] 
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Hetgeen genoemd in bijgevoegde reglementen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze 
overeenkomst. Aldus opgemaakt en getekend: 

HUURDER VERHUURDER 

Vereniging/naam: 

 

 

 

Stichting Hunenbulten Sport 

Adres: 

 

p/a Prins Hendrikstraat 28, 7101 CL Winterswijk 

Telefoonnr: 

 
e-mail: 

 

Telefoonnr.: 
 
e-mail: 

Contactpersoon: 

 

 
e-mail: 

 

Contactpersoon: 

 

 
e-mail: 

Handtekening: 

 

 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 
FACTUUR (Deze huurovereenkomst dient tevens als factuur) 

Factuurnummer: ________.______._____    [Invullen: <<jjjj.mm.dd>>] 

 

Totaal: 

 

 € 

Omzetbelasting laag (9%): 

 

 € 

Totaal te betalen: 

 

 € 

Wij verzoeken  U dit bedrag per omgaande maar tenminste binnen 7 dagen voor datum verhuur te 
betalen op onderstaand bankrekening NL 44RABO 0156 244632 onder vermelding van naam en 
factuurnummer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Huurovereenkomst verhuur atletiekaccommodatie De Hunenbulten. – versie april 2021 

 

 
Informatie atletiekaccommodatie: 
Stichting Hunenbulten Sport heeft de beschikking over een fantastisch atletiekcomplex waar jeugd- en 
seniorenteams volop gebruik van maken. Er zijn mogelijkheden voor derden om deze accommodatie voor 
wedstrijden, trainingen of aan sport gerelateerde evenementen te huren. 
Het complex is goedgekeurd door de KNAU voor officiële wedstrijden. 

 
Bij huur kunt u, als ze door u ook gehuurd zijn, gebruik maken van de kleedkamers, die vanzelfsprekend 
opgeruimd dienen te worden achtergelaten. 

 

 

 

 
➢ Alle bedragen zijn exclusief 9% BTW 
➢ De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures of welke schade dan ook veroorzaakt 

door gebruik van het atletiekcomplex. 

➢ De door de huurder veroorzaakte schade aan de atletiekbaan en/of accommodatie wordt in rekening 
gebracht aan de huurder. 

➢ Afzegging is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van het huurtijdstip; hierna wordt 50% van de 
afgesproken huurkosten in rekening gebracht. 

➢ Betaling van de atletiekaccommodatie gaat uitsluitend per factuur. 

➢ De huurder is gehouden kennis te nemen van de reglementen (zie link op de website) en 
onderstaande algemene voorwaarden van de Stichting Hunenbulten Sport   

 

 

 

 

   
Algemene voorwaarden bij verhuur en gebruik sportaccommodatie De Hunenbulten 

 
Artikel 1. 
De huurder kan over het gehuurde beschikken op de overeengekomen data en tijden. De huurder dient de 
accommodatie direct na afloop van de huurtijd in goede staat en netjes achter te laten. Voor een zorgvuldig 
gebruik van de atletiekbaan zijn de belangrijkste regels: 

• Betreden van de baan en het binnenterrein alleen door deelnemers, trainers, coaches, verzorgers, 
juryleden. 

• Geen drank en/of etenswaren (Kauwgom!) op en rondom het veld. 

• Verboden te roken binnen de afrastering. 
 

Artikel 2. 
Kleedruimten maken, indien gehuurd, deel uit van het gehuurde. De verhuurder geeft aan welke 
kleedruimten door de huurder gebruikt kunnen worden. De kleedruimten zijn uitsluitend bedoeld voor 
omkleden en douchen. 

 
Artikel 3. 
De huurder kan een kwartier voor aanvang van de huurtijd beschikken over de hem toegewezen 
kleedruimten. De kleedruimten dienen uiterlijk een kwartier na het einde van de huurtijd door de huurder te 
zijn verlaten. De huurder dient zelf zorg te dragen voor het schoonmaken (trekker) van de door hem 
gebruikte kleedruimten, tenzij anders is overeengekomen. Het schoonmaken dient binnen het extra kwartier 
plaats te vinden. 

 
Artikel 4. 
De warming-up en de cooling-down dienen binnen de huurtijd plaats te vinden. 

 
Artikel 5. 
De huurder heeft geen toegang tot of recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde gedeelten van de 
accommodatie. 
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Artikel 6. 
Gebruikers worden niet tot het gehuurde toegelaten voordat de verantwoordelijke van de huurder aanwezig 
is. 

 
Artikel 7. 
De huurprijs is inclusief gas, water en elektra in de kleedruimten. De kleedruimten zijn voorzien van warm en 
koud water, verlichting en verwarming. 

 
Artikel 8. 
Reclame-uitingen op de accommodatie zijn alleen voorbehouden aan de verhuurder. 

 
Artikel 9. 
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor: 
a) enige schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen die door of vanwege de huurder tot de 

accommodatie zijn toegelaten; 
b) enige schade, letsel of ongeval, veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de 

accommodatie; 

c) vermissing of beschadiging van voorwerpen, materialen of sportbenodigdheden van personen die door 
of vanwege de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten;  

 
Artikel 10. 
De huurder is altijd volledig aansprakelijk voor het onder artikel 9 vermelde. 

 
Artikel 11. 
De huurder vrijwaart de verhuurder van alle aanspraken door derden en/of de huurder verzekert zich 
voldoende tegen de risico’s die met de (sport)activiteiten worden gelopen. 
 
Artikel 12. 
Bij annulering binnen 48 uur van de geplande gereserveerde datum of bij het niet verschijnen door de 
huurder wordt 50% van het afgesproken huurbedrag aan annuleringskosten / reserveringskosten in rekening 
gebracht. Het bestuur van Stichting Hunenbulten Sport behoudt als verhuurder het recht om hierover 
afwijkend te beslissen. 

 


