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Tarieven gemeentelijke binnensportaccommodaties 
seizoen 2022-2023
 

Kosten per uur

Sporthallen 1/3 hal 1/2 hal 2/3 hal 1/1 hal

Geusselt Sporthal € 17,00 € 34,00 € 51,00

Sporthal de Heeg € 25,50 € 51,00

Sporthal Daalhof / sporthal Belfort € 14,25 € 28,50 € 42,75

Alle hallen commercieel tarief € 274,00

Sportzalen € 16,00

Gymzalen € 12,00

Drempel 10% seizoenskorting 2022-2023

Weekdag Max.  aantal gebruiksweken1 Min. aantal gebruiksweken voor 10% korting

Zaterdag 2022=18 / 2023=28 / Totaal 46 41

Zondag 2022=17 / 2023=24 / Totaal 41 37

Maandag 2022=17 / 2023=26  /Totaal 43 39

Dinsdag 2022=18 / 2023=28 / Totaal 46 41

Woensdag 2022=18 / 2023=28 / Totaal 46 41

Donderdag 2022=18 / 2023=27 / Totaal 45 40

Vrijdag 2022=18 / 2023=28 / Totaal 46 41

*1 Sommige accommodaties kunnen meer dan het genoemde aantal weken worden gebruikt, omdat ze ook tijdens de  
zomerperiode beschikbaar zijn. Uitgangspunt is het aantal gebruiksweken in de periode 27-08-2022 t/m 16-07-2023.
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Toelichting tarieven gemeentelijke binnensportaccommodaties 

1. De ‘algemene voorwaarden gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties seizoen 2022-2023’, de  ‘tarieven gemeen-
telijke binnensportaccommodaties 2022-2023’,  de ‘huis- en gedragsregels gemeentelijke binnensportaccommodaties 
2022-2023’, de ‘‘procedure afhandeling aanvraag gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties 2022-2023’ en het 
‘overzicht gemeentelijke binnensportaccommodaties seizoen 2022-2023’ maken integraal deel uit van de ‘reserverings-
bevestiging gebruik binnen/buitensportaccommodatie’. Alle documenten staan vermeld op de site: https://www.maas-
trichtsport.nl/accommodaties-en-voorzieningen/binnensport en zijn opvraagbaar bij Maastricht Sport.

2. Het seizoen 2022-2023 loopt van zaterdag 27-08-2022 t/m zondag 16-07-2023.

3. Conform de, door de gemeenteraad vastgestelde tarievennota sport (28-11-2017), wijzigen de tarieven van de door Maas-
tricht Sport geëxploiteerde gemeentelijke binnensportaccommodaties, met ingang van het seizoen 2018-2019, niet meer 
gedurende 7 seizoenen (2018-2019 t/m 2024-2025). Er wordt ook geen indexering op de tarieven toegepast. De tarieven 
zijn afgerond. De gemeenteraad kan besluiten om tarieven alsnog te wijzigen. In dat geval kunt u zonder verdere ver-
plichtingen de reserveringsovereenkomst beëindigen.

4. De tarieven zijn vrijgesteld van btw.

5. Voor het bewegingsonderwijs wordt voor de klokuren het tarief conform de normvergoeding gehanteerd. Voor extra uren 
wordt het tarief conform de door de gemeenteraad vastgestelde tarievennota sport (28-11-2017) in rekening gebracht.

6. Wij vragen u om waar mogelijk met automatisch incasso te betalen.

7. Seizoensgebruikers (gebruikers die op eenzelfde weekdag, op eenzelfde tijdstip, dezelfde accommodatie gebruiken) ont-
vangen een korting van 10% op het huurtarief als ze minimaal 90% van de beschikbare gebruiksweken de hal gebrui-
ken. In bovenstaande tabel staat bij ‘Drempel 10% seizoen korting 2022-2023’ aangegeven, hoe vaak minimaal gebruikt 
moet worden, om in aanmerking te komen voor de korting. Als een accommodatie niet gebruikt kan worden, als gevolg 
van omstandigheden die niet aan gebruiker te wijten zijn (bijvoorbeeld onderhoud door Maastricht Sport of in gebruik-
gave accommodatie door Maastricht Sport aan derden), dan wordt het maximaal aantal gebruiksweken verminderd, met 
het aantal keren dat de accommodatie niet beschikbaar is.

8. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Annulering van het gebruik kan kosteloos plaatsvinden tot 30 dagen voor 
het geplande gebruik. Als gebruik wordt geannuleerd binnen 30 dagen voor het gepland gebruik, dan worden de kosten 
zoals vermeld in de reserveringsbevestiging volledig in rekening gebracht. In het geval er een annulering plaatsvindt van 
seizoensgebruik waarop 10 % korting is verleend, en hierdoor het gebruik daalt onder 90% van de beschikbare gebruiks-
weken, dan vervalt de korting over de gehele reservering. Bovendien heeft annulering van een seizoensreservering con-
sequenties voor bijvoorbeeld de volgorde van toewijzing van de accommodaties (u wordt dan beschouwd als incidentele 
gebruiker) en het beschikbaar stellen van bergruimte.

9. Zie voor nadere toelichting ook het onderdeel ‘tarieven’ van de ‘algemene voorwaarden voor gebruik gemeentelijke bin-
nensportaccommodaties 2022-2023’.

https://www.maastrichtsport.nl/accommodaties-en-voorzieningen/binnensport
https://www.maastrichtsport.nl/accommodaties-en-voorzieningen/binnensport

