
        Januari 2023 

Huurprijzen sportzalen: 

Benedenzaal: €30,00 per uur 

Bovenzaal: €25,00 per uur 

Prijzen verhuur kantine  

Verhuur met consumpties Verhuur zonder consumpties 

 
Leden en betrokkenen 

- €10 per uur 
- Max. €35 per dagdeel 

 
Vrijwilligers:  

- gratis 

 
Leden, betrokkenen en vrijwilligers:  

- €20 per uur 
- Max. €75 per dagdeel 

 

Alle bovengenoemde prijzen zijn voor incidenteel verhuur. 

Verhuur voor vaste uren kan bij het bestuur van Gymnastiekvereniging OKK (verhuur 

recreatieruimte en vergaderruimte) of Stichting Sportaccommodaties OKK (verhuur zalen) 

aangevraagd worden. 

 

Reglement zaalhuur 

- Bij het huren van de zaal mogen turntoestellen alleen gebruikt worden indien er een 

gecertificeerde trainer aanwezig. In overleg en tegen een meerprijs kan deze trainer  

door OKK geleverd worden. 

 

Reglement verhuur recreatieruimte 

De recreatieruimte van gymnastiekvereniging OKK kan gehuurd worden voor een bepaalde 

tijd door leden. De recreatieruimte bestaat uit twee delen:  

- Een vergaderruimte met plaats voor maximaal 20 personen*. Er zijn een grote 

vergadertafel, stoelen, beamer en white-board aanwezig.  

- De recreatieruimte biedt plaats aan maximaal 70 personen*. Er zijn tafels, stoelen, 

statafels, een bar met barkrukken en een beamer aanwezig.  

- De aangrenzende keuken bevat een gevulde koelkast, vriezer, waterkoker en 

koffiezetapparaat. 

- De beide ruimtes zijn met een schuifwand verbonden. Wanneer deze wordt 

weggehaald is er ruimte voor maximaal 90 personen. 

* Let op het aantal zitplaatsen met tafel is minder dan het maximaal aantal personen dat 

aanwezig kan zijn. 



 

Aanvullende voorwaarden verhuur: 

• De huurder is verplicht om zorg te dragen voor en toezicht te houden op het gebouw 

en de spullen van OKK. In geval van schade is de huurder aansprakelijk. 

• Indien de recreatieruimte wordt verhuurd met consumpties, kan dit alleen onder 

voorbehoud dat er ook een vrijwilliger van OKK met een geldig IVA certificaat 

(Verantwoord Alcohol Schenken) (verder: Vrijwilliger) aanwezig kan zijn. De 

Vrijwilliger zal de recreatieruimte openen en sluiten op de vooraf afgesproken 

verhuurtijden.  

• Voor de consumpties gelden de actuele kantinetarieven.  

• Indien de recreatieruimte wordt verhuurd zonder consumpties zal de ruimte worden 

geopend en afgesloten door de Vrijwilliger op vooraf afgesproken tijden in 

aanwezigheid van de huurder.  

• Indien de recreatieruimte wordt verhuurd is het niet toegestaan om sterke drank - 

alcoholpercentage >15% mee te nemen. 

• De Vrijwilliger behoudt het recht de verhuur per direct te beëindigen, indien niet op 

respectvolle wijze wordt omgegaan met het gebouw, de spullen, het personeel en/of 

de omwonenden. 

• Er wordt eenmalige borg van €100,- gerekend voor eventuele additionele reparatie 

en/of schoonmaakwerkzaamheden.  

• De recreatieruimte en het toiletblok dient na gebruik opgeruimd en schoon (zoals 

opgeleverd) achtergelaten te worden.  

• Bij het huren van de recreatieruimte mag men, afgezien van het toiletblok, geen 

andere ruimtes betreden of hiervan gebruik maken. 

• Het huren is alléén toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. 

• Betaling van de huur, consumpties en/of vergoeding van de schade kan zowel 

contant, via een betaalverzoek of na verstrekking van een factuur te worden voldaan. 

Betaling dient tegelijk te gebeuren met de betaling 

 

Verantwoordelijkheid en contactpersoon verhuur: 

De bestuurder met portefeuille nevenactiviteiten is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 

besluit. De kantinebeheerder coördineert aanvragen en vermeldt goedgekeurde aanvragen in 

de accommodatie agenda. 

 

Kantine beheer: 

Per mail: j.den.breejen8@kpnplanet.nl 

mailto:j.den.breejen8@kpnplanet.nl?subject=Verhuur%20zalen%20Stichting%20Sportaccommodaties%20OKK

