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Sportfondsen Borsele BV 
 
Stengeplein 1  
4451 CZ  Heinkenszand    
NL14RABO0346005884 
KvK nr: 220 320 88 
 
 
 

TERBESCHIKKINGSSTELLINGSOVEREENKOMST 
nr. 2021-22 / 0 

ONDERGETEKENDE, OPTREDEND NAMENS DE DIRECTIE VAN;  
 
Sportfondsen Borsele BV,  
 
VERKLAART TER BESCHIKKING TE HEBBEN GEGEVEN AAN: 
 
Naam :                       Voorletters             Tel.    

Straat :   Postcode        
 
Plaats            

 
handelend voor zich privé als ook namens                      , 
(gezamenlijk hierna verder te noemen “gebruiker”); 
 
 
DE VOLGENDE ACCOMMODATIE VOOR DE HIERONDER GENOEMDE TIJDEN; 
 

dag(en) Deel tijd(en) accommodatie periode(n) 

     

     

     

     

     

     

     

 
IN VERBAND MET HET VOORGAANDE IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN; 
 
a.  De ter beschikking gestelde accommodatie zal uitsluitend worden gebruikt voor: badminton, 

hierna te noemen: ‘de badminton’.                        
 
b. Bijzonderheden: n.v.t. 

 
N.B. In geval van vastgestelde (te) beperkte uitloopruimte met oog op de betreffende sport, dan is 
onderstaande clausule van toepassing. 

Clausule : 
Het is huurder/gebruiker  bekend dat de zaal Sporthal de   , hierna: ‘de Zaal’ een afmeting heeft 
van < 44 meter lengte (inclusief uitloopruimte) en dat voor officiële wedstrijden de uitloopruimte 
mogelijk niet aan de door de Bond gestelde eisen voldoet.  
 
 

ORIGINEEL 
 

N.B. Dit exemplaar kan behouden worden. 
Vergeet niet de namen van de toezichthouders 
te vermelden (artikel 3 van de voorwaarden). 
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Huurder/gebruiker verklaart, door ondertekening van deze overeenkomst, dat zij zich terdege 
rekenschap heeft gegeven van een in vorenstaande zin mogelijk aanwezige (te) beperkte 
uitloopruimte voor de activiteit waarvoor zij de Zaal huurt. Gebruik van de Zaal voor de Activiteit is 
derhalve geheel en al voor rekening en risico van huurder.  
De huurder/gebruiker zal verhuurder in een dergelijk geval niet aansprakelijk stellen voor 
mogelijke schade (in welke vorm dan ook) als gevolg van het gebruik van de Zaal in het kader van 
deze overeenkomst. Tevens zal huurder/ gebruiker de verhuurder vrijwaren voor alle mogelijke 
aanspraken tot schadevergoeding en overige  aanspraken door derden als gevolg van het gebruik 
van de Zaal in het kader van deze overeenkomst. 

 
c.  De vergoedingen zijn exclusief BTW en worden voor bovengenoemd gebruik als volgt berekend: 
 

Uren 
€. 17,52 

per uur (excl. BTW) 
Bedrag excl. 

BTW 
B.T.W. (%) 
0%/9%/21% 

Bedrag incl. BTW onderdeel/ruimte 

      

                                                                                          

                                                                                                        

                                                                                                  

                                                                                                       

Totaal per week                                                                   

 
d.  Betaling van de kosten zal door de gebruiker op de volgende wijze plaatsvinden: 
 
 De vergoedingen worden u vooruit in rekening gebracht en dienen vooruit te worden betaald,  

per maand / per kwartaal / per half jaar. 
  
X De vergoedingen worden u achteraf in rekening gebracht.  
 
e.  Deze overeenkomst vangt aan op            2021 en is aangegaan tot      2022.  
 
f.  Door ondertekening verklaart gebruiker zich akkoord met de inhoud van de “Terbeschikkings-

stellingsovereenkomst” alsmede met de aan de ommezijde afgedrukte Algemene voorwaarden 
ALG SFW01, die op deze overeenkomst van toepassing zullen zijn. 

 
 
In tweevoud opgemaakt, 
 
Heinkenszand,          2021 
 
De gebruiker De verhuurder  
 Sportfondsen Borsele B.V. 
   
 
 
 
……………………………………. ………………………………………….. 


