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Aanvraag Huur Bindelwijk / Dorpshuis / Gymzaal Wilhelminalaan
Seizoen 2022 / 2023
1. Gegevens aanvrager
Naam vereniging / organisatie ......................................................................................
Naam contactpersoon ..................................................................................................
E-mail contactpersoon ..................................................................................................
Telefoonnummer contactpersoon ...................................................................................
Factuuradres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats .....................................
.................................................................................................................................
E-mail factuur ............................................................................................................
Algemene voorwaarden, seizoen 2022 / 2023
De gebruiker wordt geacht de voorwaarden voor de ingebruikgeving van de accommodatie(s) te
kennen en is verantwoordelijk voor de nakoming daarvan. Het streven is dat de verhuur zodanig
geschiedt dat er slechts aansluitende uren worden uitgegeven.
1. De urenindeling van de sportzalen en ruimten wordt door de gemeente bepaald.
2. De sportverenigingen die het komende seizoen in Dorpshuis of Bindelwijk of Koningin
Wilhelminalaan 2 willen sporten kunnen dit uiterlijk 15 juli 2022 bij de gemeente aangeven door
middel van dit inschrijfformulier.
3. De aanvragen van trainingsuren wordt zoveel mogelijk in overleg met de aanvrager ingeroosterd.
Zo spoedig mogelijk ontvangen de aanvragers een schriftelijke bevestiging.
4. De bevestiging dient voor akkoord te worden teruggezonden.
5. De gereserveerde uren worden per kwartaal achteraf in rekening gebracht.
6. De sportzaal kan per half uur worden gehuurd met een minimum van een uur;
De andere ruimten kunnen vanaf een uur worden gehuurd.
7. Partijen moeten op verzoek van het college van b&w kunnen aantonen dat ze ingeschreven staan
bij de Kamer van Koophandel als vereniging of stichting of dat minimaal 75% van de
sporters/deelnemers/cursisten uit Ouder-Amstel afkomstig is.
8. Wanneer meerdere partijen op hetzelfde moment van dezelfde ruimte gebruik willen maken,
gelden de volgende afspraken: a) tot 20.30 hebben jeugdactiviteiten voorrang boven activiteiten
voor volwassenen, b) zittende huurders hebben voorrang boven nieuwe huurders.
9. Gereserveerde uren kunnen uiterlijk één week van tevoren worden geannuleerd. Bij het te laat
melden zullen de volledige kosten van de huur van de ruimte in rekening worden gebracht.
10. De mutaties in de roosters worden bijgehouden door de beheerders van de sporthallen.
Wijzigingen, annuleringen en andere informatie kunnen schriftelijk – via e-mail - aan hen worden
doorgegeven. Bij afwezigheid van de beheerders kunt u mailen naar:
Bindelwijk: bindelwijk@ouder-amstel.nl
Dorpshuis: dorpshuisduivendrecht@ouder-amstel.nl
Koningin Wilhelminalaan 2: bindelwijk@ouder-amstel.nl
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Voorwaarden incidentele verhuur
a. Aanvragen voor incidentele huur van de accommodatie kunnen gedurende het hele jaar bij de
beheerders van Bindelwijk, Koningin Wilhelminalaan en/of Dorpshuis Duivendrecht worden
ingediend;
b. De aanvraag wordt indien mogelijk direct afgehandeld en de aanvrager wordt hiervan
schriftelijk, telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht;
c. De voorwaarden 5 t/m 10 van de algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op
incidentele huur.
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2. BINDELWIJK
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3. DORPSHUIS
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4. GYMZAAL WILHELMINALAAN
Tijdsduur
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5. Periode(s) dat geen gebruik wordt gemaakt van de accommodatie
Wanneer de accommodatie niet wordt gebruikt als gevolg van vakanties, feestdagen en dergelijke.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
6. Opmerkingen
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat hij de regeling “Ingebruikgeving van gemeentelijke
binnensportaccommodaties” kent en zal nakomen.
Datum

Handtekening aanvrager

.................................................................................................................................
Adresgegevens
Bindelwijk
Koningin Julianalaan 16, 1191 CD Ouderkerk aan de Amstel
Beheerders: Frans Backer, Leo Koninkx
bindelwijk@ouder-amstel.nl
Gymzaal Wilhelminalaan
Koningin Wilhelminalaan 2, 1191 BT Ouderkerk aan de Amstel
Beheerder: Frans Backer
bindelwijk@ouder-amstel.nl
Dorpshuis Duivendrecht
Dorpsplein 60, 1115 CX Duivendrecht
Beheerders: Frans Backer, Leo Koninkx, Ilse van den Ancker
dorpshuisduivendrecht@ouder-amstel.nl
Gemeente Ouder-Amstel
Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel
Officiële Vakantiedata schooljaar 2022 - 2023 regio noord
Herfst
Kerst
Voorjaar
Mei
Zomer

Vakantieperiode
15 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
25 februari 2023 t/m 5 maart 2023
29 april 2023 t/m 7 mei 2023
22 juli 2023 t/m 3 september 2023

Zaaknummer 2022-………..
Sluitingsdagen

De Bindelwijk, het Dorpshuis en Wilhelminalaan zijn gesloten op de volgende dagen:
25 en 26 december 2022 (1e en 2e Kerstdag)
1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)
10 en 11 april 2023 (1e en 2e Paasdag)
27 april 2023 (Koningsdag)
4 mei 2023 vanaf 19.00 uur (Dodenherdenking)
18 mei 2023 (Hemelvaartsdag)
28 en 29 mei 2023 (1e en 2e Pinksterdag)
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