
Gemeentelijke buitensportaccommodaties

versie april 2020

Aanvraagformulier buitensportaccommodatie tijdens corona
Periode gebruik van 30 april tot 19 mei 2020 

Dit formulier dient u volledig ingevuld en ondertekend te versturen naar verhuur@maastrichtsport.nl.

Contactgegevens & organisatie

Soort gebruiker 

      Particulier
      Bedrijf
      Onderwijs
      Vereniging
      Zorggroep        

Naam organisatie

Naam contactpersoon Functie in organisatie

Straat en 
huisnummer

Postcode en 
woonplaats

E-mail Telefoonnummer

Heeft u eerder een van onze sportaccommodaties gehuurd? Ja Nee dit is de eerste keer

Zo ja, van wat voor soort accommodatie heeft u gebruik 
gemaakt?

Binnensportaccommodatie 
of Geusseltbad

Buitensportaccommodatie

Wat voor soort gebruik was dit? Seizoensgebruik Incidenteel gebruik

Ondertekening

Ik ga akkoord met de ‘algemene voorwaarden gebruik gemeentelijke buitensportaccommodatie 2019-2020’ en ben ervan 
op de hoogte dat ik zelf verantwoordelijk ben voor de naleving van de richtlijnen van het RIVM tijdens het gebruik van de 
sportaccommodaties van Maastricht Sport.

Formulier ingevuld door

Datum Handtekening
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mailto:verhuur%40maastrichtsport.nl?subject=Aanvraag%20buitensportaccommodatie%20tijdens%20corona


Gemeentelijke buitensportaccommodaties

Specificaties gebruik Vul per groep een schema in

Let op: de reservering is pas definitief op het moment dat deze bevestigd wordt door Maastricht Sport. Wanneer 
het gewenste veld of sportpark niet beschikbaar is nemen wij contact met u op om samen te kijken naar andere 
beschikbare opties.

Gewenst sportpark Zie overzicht op pag. 4

Gewenst veld nr.

Soort activiteit

Aantal deelnemende kinderen

Leeftijdscategorie Gemengde groepen zijn 
niet toegestaan

        0 - 12 jaar              |                12 - 18 jaar

Naam begeleider(s) ID bewijs meenemen

Weekdag(en)

Startdatum

Einddatum

Tijdstip van - tot Gebruik kan plaatsvinden 
tussen 8.00 uur en 22.00 uur

Opmerkingen
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Gewenst sportpark Zie overzicht op pag. 4

Gewenst veld nr.

Soort activiteit

Aantal deelnemende kinderen

Leeftijdscategorie Gemengde groepen zijn 
niet toegestaan

        0 - 12 jaar              |                12 - 18 jaar

Naam begeleider(s) ID bewijs meenemen

Weekdag(en)

Startdatum

Einddatum

Tijdstip van - tot Gebruik kan plaatsvinden 
tussen 8.00 uur en 22.00 uur

Opmerkingen



Gemeentelijke buitensportaccommodaties

Specificaties gebruik Vul per groep een schema in

Let op: de reservering is pas definitief op het moment dat deze bevestigd wordt door Maastricht Sport. Wanneer 
het gewenste veld of sportpark niet beschikbaar is nemen wij contact met u op om samen te kijken naar andere 
beschikbare opties.

Gewenst sportpark Zie overzicht op pag. 4

Gewenst veld nr.

Soort activiteit

Aantal deelnemende kinderen

Leeftijdscategorie Gemengde groepen zijn 
niet toegestaan

        0 - 12 jaar              |                12 - 18 jaar

Naam begeleider(s) ID bewijs meenemen

Weekdag(en)

Startdatum

Einddatum

Tijdstip van - tot Gebruik kan plaatsvinden 
tussen 8.00 uur en 22.00 uur

Opmerkingen

Pagina 3

Gewenst sportpark Zie overzicht op pag. 4

Gewenst veld nr.

Soort activiteit

Aantal deelnemende kinderen

Leeftijdscategorie Gemengde groepen zijn 
niet toegestaan

        0 - 12 jaar              |                12 - 18 jaar

Naam begeleider(s) ID bewijs meenemen

Weekdag(en)

Startdatum

Einddatum

Tijdstip van - tot Gebruik kan plaatsvinden 
tussen 8.00 uur en 22.00 uur

Opmerkingen



Gemeentelijke buitensportaccommodaties

Overzicht beschikbare faciliteiten sportparken 

Pagina 4

sportpark veldnr. veld-omvang soort onder-
grond

geschikt voor 
sporttak

veldver-lichting 
aanwezig

gebruik materialen 
overleggen met

Amby 1 heel veld kunstgras korfbal ja KV Maastricht

Amby 2 oefenveld kunstgras korfbal ja KV Maastricht

Bemelerweg 1 heel veld kunstgras voetbal ja vv Scharn

Bemelerweg 2 heel veld kunstgras voetbal ja vv Scharn

Daalhof - honden- nvt oefenveld natuurgras hondensport nee nvt

Geusselt Nrd. 2 heel veld kunstgras voetbal ja Maastricht Sport

Geusselt Nrd. 3 heel veld kunstgras voetbal ja Maastricht Sport

Geusselt Nrd. 4 heel veld waterveld hockey ja Maastricht Sport

Geusselt Nrd. 5 oefenveld kunstgras diversen ja Maastricht Sport

Geusselt Nrd. 6 heel veld waterveld hockey ja Maastricht Sport

Geusselt Nrd. 7 heel veld kunstgras-zand hockey ja Maastricht Sport

Geusselt Nrd. 8 heel veld semi-waterveld hockey ja Maastricht Sport

Geusselt Nrd. baan rondbaan beton trimlopen ja Maastricht Sport

Heer - Laan i.d. 1 heel veld kunstgras voetbal ja RKSV Heer

Heer - Laan i.d. 2 heel veld kunstgras voetbal ja RKSV Heer

Heugem 1 heel veld kunstgras voetbal ja RKHSV

Heugem 2 heel veld kunstgras voetbal ja RKHSV

Jekerdal 2 heel veld kunstgras voetbal ja SC Jekerdal

Jekerdal 4 heel veld kunstgras voetbal ja SC Jekerdal

Jekerdal - rond- 3 heel veld kunststof atletiek ja Atletiek M’tricht

West baan rondbaan beton trimlopen ja Maastricht Sport

West nvt beweegpl. kunstgras diversen ja Maastricht Sport

West nvt fitnesspl. kunstgras diversen ja Maastricht Sport

West 4 heel veld kunstgras voetbal ja Maastricht Sport

West 6 heel veld kunstgras diversen ja Maastricht Sport

West 8 heel veld natuurgras honk-/softb nee Maastricht Sport
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