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Wat verandert er voor mijn (buitensport)vereniging? 

Met alle verenigingen die gebruik maken van buitensportaccommodaties in Arnhem (sportvelden/-

banen) sluit Sportbedrijf Arnhem gebruiksovereenkomsten af. In deze overeenkomsten wordt ook 

verwezen naar onze nieuwe Algemene Voorwaarden voor huur en gebruik van sportaccommodaties. 

 

Waarom vervangt de gebruiksovereenkomst de gemeentelijke Verordening? 

De meeste Arnhemse buitensportverenigingen hadden nog geen individuele overeenkomst voor de 

huur en het gebruik van de velden en sportterreinen in Arnhem. Dit gebruik was voorheen geregeld in 

de gemeentelijke Verordening 'Ingebruikgeving Sportaccommodaties' (1994) en de 'Nadere 

Voorwaarden' daarbij (1987). In deze verordening en voorwaarden staan teksten en voorwaarden die 

niet meer van deze tijd zijn. Bovendien is sinds 1 januari 2017 de gemeente Arnhem niet meer de 

verhuurder van de sportterreinen. Die taak heeft de gemeente overgedragen aan het verzelfstandigde 

Sportbedrijf Arnhem BV. 

 

Wanneer gaat de nieuwe overeenkomst in? 

De nieuwe overeenkomsten gaan in op 1 januari 2019. Op dat moment is de oude Verordening komen 

te vervallen. Met alle verenigingen is door Sportbedrijf Arnhem contact opgenomen met het verzoek 

de nieuwe overeenkomst zo spoedig mogelijk getekend terug te sturen. 

 

Waar vind ik de nieuwe algemene voorwaarden en een concept overeenkomst? 

De nieuwe algemene voorwaarden voor de huur van sportaccommodaties staan op onze website.  

Binnenkort is hier ook een concept van de gebruiksovereenkomst in te zien.  

 

Welke andere overeenkomsten zijn van toepassing? 

Niet alleen Sportbedrijf Arnhem, maar ook de gemeente Arnhem sluit nieuwe overeenkomsten met de 

verenigingen af. Die overeenkomst heeft dan geen betrekking op de velden, maar op het clubgebouw 

(Recht van Opstal-overeenkomst) en de ondergrond daarvan (Huurovereenkomst Onbebouwd 

Terrein).  

 

Meer informatie of vragen? 

Verenigingen die meer willen weten over hun hun specifieke situatie met betrekking tot de nieuwe 

gebruiksovereenkomst kunnen contact opnemen met Carlo van der Kraan, 

carlo.van.der.kraan@sportbedrijfarnhem.nl 026 – 791 11 66. 

 

http://www.sportbedrijfarnhem.nl/voorwaarden
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