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Voorwaarden gebruik bergruimte c.q. opslag materialen in
een binnensportaccommodatie seizoen 2020-2021
Toelichting
a.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Maastricht Sport is het aanspreekpunt ‘team verhuur Maastricht Sport’.

b.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over gebruiker is bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke de bergruimte
bij Maastricht Sport heeft gereserveerd.

c.

Waar gesproken wordt over bergruimte is bedoeld een aparte ruimte in de accommodatie, een kast/opbergmeubel in een ruimte van
de accommodatie, een plek in de accommodatie (bv open berging).

1.

Algemeen

a.

Het gebruik maken van de bergruimte mag alleen plaatsvinden op het moment dat gebruiker de binnensportaccommodatie in
gebruik heeft (zoals vermeld op de ‘reserveringsbevestiging gemeentelijke binnensportaccommodatie’. Dat betekent tevens dat de ‘
Algemene voorwaarden gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties seizoen 2020-2021’ van toepassing zijn. Deze staan
vermeld op de website: www.maastrichtsport.nl/accommodaties-en-voorzieningen/binnensport

b.

Het gebruik maken van de bergruimte mag alleen plaatsvinden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Maastricht Sport.
Zonder deze toestemming is het gebruik niet toegestaan.

c.

Gebruiker dient de bergruimte (met inbegrip van alle faciliteiten) te gebruiken in overeenstemming met haar doel.

d.

De bergruimte mag door gebruiker niet aan derden beschikbaar worden gesteld. Slechts de organisatie/persoon op wiens naam de
gebruikersovereenkomst staat mag de bergruimte gebruiken. Adreswijzigingen of wijziging van contactpersoon dienen per
omgaande, schriftelijk te worden gemeld bij Maastricht Sport.

e.

Van de bergruimte mag slechts gebruik worden gemaakt indien de gebruiker of een namens gebruiker aangewezen persoon
aanwezig is.

f.

Gebruiker of namens de gebruiker aanwezige persoon dient als zodanig bij de aanwezigen bekend te zijn, mimimaal 18 jaar oud te
zijn. Deze is tevens aanspreekpunt voor Maastricht Sport of derden.

g.

Gebruiker dient de bergruimte als een goed huisvader te gebruiken.

h.

Een gesloten bergruimte (waaronder ook begrepen kasten e.d.), dient duidelijk herkenbaar te zijn. Dat betekent dat hierop duidelijk
dient aangegeven te zijn de naam van de gebruiker inclusief het seizoen waarop het gebruik betrekking heeft (in dit geval dus
seizoen 2020-2021). Gewenst is tevens een telefoonnummer, maar wij kunnen ons voorstellen dat u dit vanwege privacy
overwegingen liever niet doet.

i.

Materialen die elders in de accommodatie met toestemming van Maastricht Sport worden opgeslagen (bijvoorbeeld in de open
berging), dienen dusdanig te zijn opgeborgen, dat andere gebruikers deze niet kunnen gebruiken. Bovendien moeten deze
materialen herkenbaar zijn als eigendom van gebruiker. De naam van de gebruiker moet hierop duidelijk worden aangegeven. Ook
dient hierop te worden aangegeven dat deze alléén door de eigenaar mogen worden gebruikt.

j.

Maastricht Sport kan voor het beschikbaar stellen van de bergruimte kosten in rekening brengen. Mocht dit het geval zijn, wordt dit
vooraf aan het gebruik aan gebruiker medegedeeld.

k.

Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘gebruikersovereenkomst bergruimte is bedoeld de bevestiging van de aanvraag
evenals deze algemene voorwaarden.

2.

Toegang tot de sportaccommodatie

a.

Sleutels
Indien gebruiker een afsluitbare ruimte gebruikt van de sportaccommodatie is deze ruimte voorzien van een slot geplaatst door
Maastricht Sport. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de bergruimte. Het openen en sluiten van deze
bergruimte dient te geschieden met een speciale sleutel. In het geval dat gebruikers de bergruimte niet binnen kunnen omdat zij niet
beschikken over een sleutel, kan desgewenst Maastricht Sport worden gevraagd om te komen openen. Indien er een medewerker
beschikbaar is kan deze de bergruimte komen openen. Hiervoor wordt € 50,00 in rekening gebracht.
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b.

Eigen slot
Indien gebruiker een afsluitbare kast/bergmeubel van zichzelf in gebruik heeft is hij zelf verantwoordelijk voor deze sleutel.

c.

Medewerkers
Medewerkers van Maastricht Sport en door Maastricht Sport aangewezen bedrijven of personen hebben mits dit uit hoofde van hun
functie wenselijk is, altijd het recht om de bergruimte te betreden. Op verzoek van de gebruiker dienen deze personen zich te kunnen
legitimeren. De gebruiker dient de aanwijzingen van deze personen op te volgen.

3.

Gebruikstijden

a.

Toegang tot de bergruimte
Gebruiker heeft het recht om de bergruimte te gebruiken conform de tijden van de in de gebruiksovereenkomst vastgelegde
tijdstippen in de ‘reserveringsovereenkomst binnensportaccommodaties’.

b.

Gebruik bergruimte buiten gebruikersovereenkomst
Indien gebruiker de bergruimte gebruikt buiten de overeengekomen gebruiksperiode, is de gebruiker een boete ter hoogte van twee
maal het geldend uurtarief van het gebruik binnensportaccommodaties verschuldigd (afronding naar boven op hele uren).

4.

Uitgangspunten toebedelen bergruimte/opslagruimte
Voor het seizoen 2020-2021 vindt toebedeling plaats:

1.

Op basis van een schriftelijke aanvraag;

2.

Alleen in zoverre er ruimte beschikbaar is;

3.

Alleen in combinatie met het gebruik van een gemeentelijke binnensportaccommodatie voor de duur van een volledig seizoen.
Indien gebruiker het gebruik van de binnensportaccommodatie vermindert/opzegt, vervalt de overeenkomst voor het gebruik van de
bergruimte;

4.

Voor de duur van maximaal één seizoen, waarbij Maastricht Sport te allen tijde het gebruik kan stopzetten als Maastricht Sport deze
ruimte nodig heeft voor andere doeleinden, gebruiker de voorwaarden niet naleeft of er andere omstandigheden spelen die het
beëindigen van het gebruik rechtvaardigen. Maastricht Sport zal het gebruik minimaal 30 dagen van te voren opzeggen tenzij
gebruiker de voorwaarden niet naleeft. In het laatste geval wordt het gebruik met onmiddellijke ingang beëindigd.

5.

Verboden
Het is gebruiker verboden om:

a.

Brandbare stoffen, chemicaliën, etenswaar, drank, afval etc. op te bergen;

b.

Voorzieningen aan te brengen in deuren, muren etc. Mocht gebruiker dit wensen dient men vooraf schriftelijke toestemming te
vragen aan Maastricht Sport.

c.

Materialen op te bergen die niet direct noodzakelijk zijn voor het laten plaatsvinden van de sportactiviteit (bv verenigingsarchief)

6.

Schoonmaken / afval

a.

Afgesloten ruimte
Indien het gebruik een afgesloten ruimte betreft is gebruiker zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak hiervan.

b.

Bergruimte in open gedeelte
Gebruikgever is verantwoordelijk voor de schoonmaak van het voor alle gebruikers toegankelijk deel.

7.

Aansprakelijkheid
Gebruiker zal géén aanspraken kunnen doen gelden op enige vergoeding van het uit het gebruik van de bergruimte voortvloeiende
schade als gevolg van letsel, beschadiging of vermissing van goederen. Gebruiker zal Maastricht Sport tevens vrijwaren voor
aanspraken van derden jegens Maastricht Sport terzake vanuit het gebruik van de bergruimte voortvloeiende schade als gevolg van
onder andere letsel, beschadiging, vermissing van goederen of verwijdering uit de bergruimte.
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8.

Niet nakomen gebruiksvoorwaarden/verplichtingen
Indien gebruiker de gebruiksvoorwaarden niet naleeft zal deze aansprakelijk worden gesteld voor alle schade en/of de toegang tot
de bergruimte c.q. het gebruik van de bergruimte worden ontzegd. Indien gebruiker niet of niet tijdig de (eventuele) kosten voor het
gebruik betaalt, wordt hem de wettelijke rente in rekening gebracht en in geval van ingebrekestelling ook de wettelijke
buitengerechtelijke incassokosten. In geval gebruiker ook dan niet betaalt, wordt hem de toegang tot de accommodatie ontzegd. Dit
ontslaat gebruiker niet van zijn betalingsplicht.

9.

Bijzondere omstandigheden
Maastricht Sport is niet gehouden om de gebruiksovereenkomst na te komen indien er sprake is van:

a.

Calamiteit(en)

b.

Belangen die prevaleren boven de belangen van de gebruiker met wie een gebruikersovereenkomst is aangegaan
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