
 
 
Algemene  voorwaarden  verhuur 
kunstgrasveld vv Workum 

 
 
1.  In deze algemene voorwaarden wordt het volgende 
verstaan onder: 
Accommodatie: het gehele sportcomplex De Rolpeal, 
waaronder de kleedruimten, de kantine, de 
voetbalvelden en het parkeerterrein. 
Huurder: de vereniging die een aanvraag indient voor 
het gebruik en de hierbij behorende personen. 
Personen: spelers, leiders, trainers, coaches en 
verzorgers etc. die door de huurder tot de 
accommodatie zijn toegelaten.  
Vereniging: de voetbalvereniging Workum 
Veld: het kunstgrasveld van de vereniging 
 
2.  De huurder is op de hoogte van het Reglement   
Kunstgrasveld vv Workum (zie vvworkum.nl) en zorgt 
dat de regels worden nageleefd. 
 
3. Het veld mag niet worden gebruikt bij ijzel, bij 
sneeuwval of wanneer de consuls van de vereniging dit 
aangeven. 
 
In een geval als bedoeld in dit artikel, beslist het 
bestuur van de vereniging over het doorgaan van 
trainingen of wedstrijden, waarbij de vereniging de 
door de KNVB gehanteerde criteria zal toepassen 
alsmede de bijzondere regels die er gelden voor het 
gebruik van een kunstgrasveld. Het oordeel van de 
vereniging is voor de huurder bindend. 
 
4.  De huurder kan over het veld beschikken op het 
overeengekomen datum en tijdstip. De warming-up en 
cooling-down dienen binnen de huurtijd plaats te 
vinden. Het is huurder en/of de spelers niet toegestaan 
om de warming-up op een grasveld uit te voeren. 
 
Na afloop van het gebruik dient het veld door de 
huurder geheel ontruimd en in nette staat te worden 
achtergelaten. De verplaatsbare doelen dienen weer 
door de huurder op de oorspronkelijke plaats gezet te 
worden.   
 
5.  Kleedruimten en scheidsrechterruimte maken 
onderdeel uit van hetgeen wordt gebruikt. De 
vereniging zal aangegeven welke kleedruimten gebruikt 
kunnen worden. De ruimten zijn uitsluitend bedoeld 
voor het omkleden en het douchen. Na gebruik moeten 
de ruimten door huurder weer schoon en in nette staat 
worden achtergelaten.  
 
 

6.  De huurder kan 3 kwartier voor aanvang van de tijd 
als bedoeld in artikel 4, over de haar toegewezen  
kleedruimte beschikken. Deze ruimte dient 3 kwartier 
na het einde van het gebruik van het veld door de 
huurder te zijn verlaten. Het schoonmaken dient 
binnen de huurtijd plaats te vinden. 
 
7.  De huurder zorgt zelf voor het benodigde materiaal, 
een scheidsrechter, voetballen, tenzij anders is 
overeengekomen.  
 
8.  Huurders worden niet tot het veld toegelaten 
voordat de verantwoordelijke leider of trainer van de 
huurder zich bij de vereniging heeft gemeld. 
 
9.  De huurprijs is inclusief warm/koud water, gas, 
elektra en verlichting in de kleedkamers. 
 
10.  Het is de huurder niet toegestaan om reclame-
uitingen aan / rondom het veld aan te brengen of te 
plaatsen. 
 
11.  De vereniging is jegens huurder niet aansprakelijk 
voor:  
a. enige schade, letsel of ongeval ten aanzien van 
personen of toeschouwers die door of vanwege de 
huurder tot de accommodatie zijn toegelaten. 
b. enige schade, letsel of ongeval, veroorzaakt door 
onjuist of ondeskundig gebruik van de accommodatie; 
vermissing of beschadiging van voorwerpen of 
materialen van personen die door of vanwege de 
huurder tot de accommodatie zijn 
toegelaten. 
c. voor ongevallen, blessures of welke schade dan ook 
veroorzaakt door gebruik van het kunstgrasveld. 
 
12.  Huurder stemt er mee in dat door of namens 
huurder of de personen behorende bij huurder, 
veroorzaakte schade aan de accommodatie of het veld, 
bij huurder in rekening wordt gebracht. 
 
13.  De huurder is ten allen tijde volledig aansprakelijk 
voor het onder artikel 12 vermelde. 
 
14.  Bij annulering door de huurder, binnen 1 week 
voor de gereserveerde datum,  wordt € 50 aan kosten 
in rekening gebracht. De verhuurder behoudt zich het 
recht voor om hierover afwijkend te beslissen. 
 
15.  Bij het gebruik van het veld en de accommodatie, 
gelden naast deze gebruiksbepalingen ook de van 
toepassing zijnde reglementen van de KNVB, 
waaronder 
de keuringscriteria voor velden zoals deze door de 
KNVB worden gehanteerd. 


