
 
 

 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTPARK DOESBURG* 
 

 
Inleiding 
 
Sportpark Doesburg is een accommodatie met sportieve en sociaal-culturele bestemming in Doesburg. 
Eigenaar van het sportpark aan de Oranjesingel is de Stichting Beheer en Exploitatie Sportpark Does-
burg, die zowel het gehele sportpark als onderdelen daarvan door derden kan laten gebruiken of aan 
derden kan verhuren. De in deze akte vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere 
vorm van huur en iedere vorm van gebruik van het sportpark, ongeacht of sprake is van een schriftelijke 
of mondelinge overeenkomst met Sportpark Doesburg. 
 
Bij iedere vorm van gebruik en iedere vorm van huur van het sportpark wordt de inhoud van de alge-
mene voorwaarden bij alle betrokkenen bekend voorondersteld. Sportpark Doesburg zorgt ervoor dat 
de algemene voorwaarden voor huurders en gebruikers gemakkelijk vindbaar zijn (onder andere via 
www.sportparkdoesburg.nl) en spant zich ook voor het overige in om huurders en gebruikers op het 
bestaan van de algemene voorwaarden te wijzen. Dit laat echter onverlet dat op gebruikers en huurders 
van het sportpark een eigen verantwoordelijkheid rust om zich van de inhoud van de algemene voor-
waarden te vergewissen. 
  

 
Huur en gebruik Sportpark Doesburg 
 
1.  Algemene bepalingen 
 
1.1.  Toestemming gebruik sportpark 

 
Het is aan niemand toegestaan om gebruik te maken van het sportpark of onderdelen daarvan, 
zonder voorafgaande toestemming van Sportpark Doesburg zelf. Toestemming wordt in alle 
gevallen alleen door het bestuur van Sportpark Doesburg gegeven. 

 
1.2.  Gegevensverstrekking 

 
Huurders en gebruikers van het sportpark zorgen er te allen tijde voor dat Sportpark Doesburg 
tijdig en in ieder geval ruim voorafgaand aan de daadwerkelijke huur of het daadwerkelijke ge-
bruik van het sportpark beschikt over (i) de contactgegevens van deze huurders en gebruikers 
zelf en (ii) de gegevens van de personen die namens deze huurders en gebruikers voor Sport-
park Doesburg als contactpersonen en verantwoordelijken optreden. 

 
2. Nadere regels huur en gebruik 
 
2.1. Aanwezigheid verantwoordelijken 
 

Huurders en gebruikers kunnen pas gebruikmaken van de faciliteiten op het sportpark, wanneer 
de personen die namens deze huurders en gebruikers als verantwoordelijken optreden op het 
sportpark aanwezig zijn.  
 
De genoemde verantwoordelijken zorgen ervoor dat zij tijdig en in ieder geval 30 minuten voor 
aanvang van de geplande activiteiten aanwezig zijn om deze activiteiten voor te bereiden en 
alle deelnemers op te vangen. 

 
2.2.  Eigen risico gebruik sportpark 
 

Wanneer huurders en gebruikers op het sportpark verblijven of aan activiteiten op het sportpark 
deelnemen, geschiedt dit te allen tijde op eigen risico. Sportpark Doesburg aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor de gevolgen van een onjuist gebruik van faciliteiten op het sportpark. 

http://www.sportparkdoesburg.nl/


 
 

 
 

2.3. Fatsoenlijk en respectvol gedrag 
 

Huurders en gebruikers van de faciliteiten op het sportpark zijn gehouden zich zowel ten op-
zichte van medehuurders en medegebruikers als ten opzichte van alle materiële zaken op het 
sportpark fatsoenlijk en respectvol te gedragen. 

 
Zowel iedere huurder of gebruiker afzonderlijk als alle huurders en gebruikers gezamenlijk dra-
gen er zorg voor dat het sportpark zo schoon en zo netjes mogelijk blijft en dat afval wordt 
gedeponeerd in de op het sportpark geplaatste afvalemmers en afvalbakken.  

 
2.4. Verbod op reclame-uitingen 

Zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Sportpark Doesburg is het huurders 
en gebruikers van het sportpark niet toegestaan om op het sportpark reclame-uitingen tentoon 
te spreiden. 

2.5. Afgelastingen 

De uiteindelijke beslissing ten aanzien van de doorgang van geplande activiteiten op het sport-
park is te allen tijde voorbehouden aan Sportpark Doesburg. 

 
Wanneer geplande activiteiten wegens omstandigheden worden afgelast en als gevolg daarvan 
schade ontstaat, dragen huurders en gebruikers van het sportpark hun eigen schade. Reeds 
gedane betalingen voor het gebruik van het sportpark worden in beginsel gerestitueerd. 

2.6. Exclusief gebruik 

Wanneer huurders of gebruikers bepaalde faciliteiten van het sportpark gebruiken, waarborgt 
Sportpark Doesburg dat deze huurders of gebruikers gedurende de afgesproken tijd voor het 
genoemde gebruik exclusieve toegang tot deze faciliteiten hebben. 

Huurders en gebruikers van het sportpark zijn er echter mee bekend dat op het sportpark meer-
dere huurders of gebruikers tegelijkertijd actief kunnen zijn en dat het gebruik van algemene 
faciliteiten mogelijk met medehuurders of medegebruikers wordt gedeeld. 

 
2.7. Gebruikstijd sportvelden 

Bij wedstrijden of trainingen op het sportpark bedraagt de gebruikstijd van het kunstgrasveld of 
het natuurgrasveld in beginsel twee uur (90 minuten voor wedstrijden of trainingen zelf, 15 mi-
nuten voor pauzes en 15 minuten voor warming-ups en/of cooling-downs).  

2.8. Gebruik kleedkamers en toiletten 

Huurders en gebruikers van de kleedkamers, toiletten en andere gebruiksruimtes op het sport-
park dienen deze ruimtes na gebruik weer in schone en nette staat te brengen. Ingeval van 
serieuze nalatigheid in dit verband worden de schoonmaakkosten op de betreffende huurders 
of gebruikers verhaald. 

 
In het gebruik van het kunstgrasveld of het natuurgrasveld is het gebruik van kleedkamers en 
toiletten inbegrepen. Tenzij anders overeengekomen, is het gebruik van kleedkamers niet inbe-
grepen in de huur of het gebruik van het miniveldje en de beweegtuin. 

2.9. Begeleiders en hulpmaterialen 
 

Huurders en gebruikers van het kunstgrasveld, het natuurgrasveld, het miniveldje en de be-
weegtuin dienen in beginsel zelf zorg te dragen voor de benodigde begeleiders (scheidsrech-
ters, trainers, etc.) en het benodigde hulpmateriaal (kleding, ballen, etc.). 



 
 

 
 

2.10. Regels gebruik faciliteiten 

Huurders en gebruikers van de faciliteiten op het sportpark houden zich in alle gevallen aan de 
aanwijzingen van Sportpark Doesburg met betrekking tot het gebruik van deze faciliteiten. 

Wat betreft het gebruik van het kunstgrasveld en het natuurgrasveld geldt in ieder geval dat: 
- deze velden enkel worden betreden op schoon schoeisel met vaste kunststofnoppen; 
- geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van (1) deze velden zelf, (2) de op deze velden 

geplaatste doelen met doelnetten, (3) de langs deze velden geplaatste dug-outs en (4) het 
om deze velden heen geplaatste hekwerk; en 

- anders dan ten behoeve van het sportieve gebruik van deze velden zelf geen drank- en 
etenswaren op deze velden worden genuttigd. 

 
Wat betreft het gebruik van het miniveldje en de beweegtuin geldt in ieder geval dat: 
- het miniveldje en de beweegtuin enkel worden betreden op schoon en passend schoeisel; 
- geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van (1) de ondergrond, (2) de doeltjes, (3) de bas-

ketbalborden met ringen en (4) het hekwerk van het miniveldje en van (1) de ondergrond, 
(2) de vaste apparaten, (3) de losse materialen en (4) de overdekte bankjes van de beweeg-
tuin; en 

- anders dan ten behoeve van het sportieve gebruik van het miniveldje en de beweegtuin zelf 
geen drank- en etenswaren op het miniveldje en de beweegtuin worden genuttigd. 

 
2.11. Melding gebreken 
 

Door huurders of gebruikers geconstateerde gebreken aan de faciliteiten van het sportpark wor-
den terstond aan Sportpark Doesburg gemeld. 

 
3. Contractuele- en betalingsvoorwaarden 

3.1. Iedere vorm van huur en iedere vorm van gebruik van het sportpark vindt in beginsel plaats op 
basis van een (schriftelijke) overeenkomst met Sportpark Doesburg. Voor meer informatie over 
de nadere voorwaarden van de huur of het gebruik van het sportpark kan worden gemaild naar 
sportparkdoesburg@gmail.com. Het is tevens mogelijk om te bellen naar 06-22169533 (dhr. F. 
Hofman) of 06-24973974 (dhr. W. Egbertzen). 

 
3.2. De vergoeding voor de huur of het gebruik van het sportpark of onderdelen daarvan wordt in 

beginsel per digitaal verstuurde factuur in rekening gebracht en wordt betaald via overboeking 
naar bankrekening NL94 RABO 0188 6690 86. Betaling achteraf is slechts mogelijk, wanneer 
voorafgaand aan de daadwerkelijke huur of het daadwerkelijke gebruik een ondertekende 
machtiging aan Sportpark Doesburg wordt afgegeven. Tenzij anders overeengekomen, is kos-
teloze annulering in beginsel mogelijk tot 24 uur voor de aanvang van de huur of het gebruik. 

 

 
Overig 
 
De volledige inhoud van dit document en alle daarin opgenomen voorwaarden worden steeds gelezen 
en geïnterpreteerd vanuit het algemene doel om Sportpark Doesburg tot bloei te laten komen in over-
eenstemming met zijn sportieve en sociaal-culturele bestemming. 
 

  

* Deze akte en de daarin opgenomen bepalingen hebben alleen betrekking op het bebouwde perceel van Sportpark Doesburg 

dat voor sportieve en sociaal-culturele doeleinden wordt gebruikt (Oranjesingel 22) en dus niet op het bebouwde perceel dat wel 
(mede) tot het domein van Sportpark Doesburg behoort maar voor niet-sportieve doeleinden wordt gebruikt (Oranjesingel 24). 
Zie in verband met de eigendom, het vestigingsadres en de doelomschrijving van Sportpark Doesburg zelf de bepalingen in de 
(opvraagbare) Akte Sportpark Doesburg, welke bepalingen de Stichting Beheer en Exploitatie Sportpark Doesburg hierbij samen 
met de vaststelling van deze algemene voorwaarden als contractuele bepalingen aanvaardt. 

                                                      

mailto:sportparkdoesburg@gmail.com

