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BEWONERSPLATFORM LEEFBAAR 
ZUIDDORPE 

GEBRUIK SPORTHAL ZUIDDORPE 

 
AFSPRAKEN EN TARIEVEN 

Afspraken 

1. De sporthal mag gebruikt worden voor sport, recreatie, kinderfeestjes en 
commerciële doeleinden in samenspraak met het bewonersplatform Leefbaar 
Zuiddorpe. 

2. Huuraanvragen kunnen gebeuren bij Paul Cauwenberghs - Dorpsplein 13 te 
Zuiddorpe (leefbaar.zuiddorpe@gmail.com of 0646741523)  

3. Huuraanvragen kunnen ook nog steeds rechtsreeks bij de Vliegende Vaart 
(vliegendevaart@terneuzen.nl) 

4. De sleutel van de sporthal kan afgehaald en teruggebracht worden bij Paul 
Cauwenberghs - Dorpsplein 13 

5. De gebruikers van de sporthal dienen zich te houden aan de huisregels zoals 
opgesteld door het sportcentrum “Vliegende Vaart” en de accommodatie 
achter te laten in propere, ordelijke toestand. 

6. Voor de huuraanvraag via Paul Cauwenberghs is er in principe geen termijn. 
Indien de accommodatie beschikbaar is kan ze onmiddellijk gebruikt worden. 

7. De huuraanvraag wordt schriftelijk of digitaal ingevuld bij Paul 
Cauwenberghs. Hij zorgt voor het doorsturen van de documenten. 

8. Document noodzakelijk bij aanvraag : Identiteitskaart 
9. Betaling van de huur gebeurt achteraf door middel van een factuur van de 

“Vliegende Vaart” 
10.Het bewonersplatform doet controle van de staat van de sporthal en geeft 

eventuele onregelmatigheden door aan de gemeente Terneuzen. 

Tarieven 

Sportverenigingen, recreatief sport gebruik :  € 10,50 per uur 
Incidenteel - particulier gebruik en kinderfeestjes € 21,00 per uur 
Gebruik door commerciële instanties/organisaties € 36,70 per uur 

Het bewonersplatform Leefbaar Zuiddorpe 

 leefbaar.zuiddorpe@gmail.com 

 www.facebook.com/leefzuiddorpe
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               Onze huisregels 

Van harte welkom in deze sportaccommodatie. Wij vragen u zich aan onderstaande regels te houden: 

Verboden te roken 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportschoenen waarvan 
de zolen afgeven en 
buitenschoenen zijn 
niet toegestaan in de 
zaal 
 
 
 
 
Het gebruik van tape, 
hars en andere 
kleefmiddelen is niet 
toegestaan 
 
 
 
 
 
Glaswerk, blik en 
drink– en etenwaren 
zijn op de tribune, in de 
zaal en in de 
kleedruimten niet 
toegestaan 

Het opzetten en  
afbouwen van sport– en 
spelmateriaal gebeurt 
binnen de gehuurde 
tijd. 
 
 
 
 
Gooi afval in de  
prullebak 
 
 
 
 
 
 
 
De huurder kan aan-
sprakelijk gesteld 
worden bij onjuist  
gebruik van sport– en 
spelmaterialen 
 
 
 
 
Sport- en  
spelmaterialen buiten 
de accommodatie     
gebruiken is niet 
toegestaan 
 
 

Gemeente Terneuzen is 
niet verantwoordelijk 
voor verlies, diefstal, 
schade en/of diefstal 
van uw eigendommen 
en lichamelijk letsel in 
en om het gebouw. Zij 
kan als zodanig niet als 
aansprakelijk worden 
gesteld. 
 
Huurders mogen maxi-
maal 15 minuten voor 
en 30 minuten na de 
gereserveerde tijd in de 
kleedkamers omkleden 
 
 
Elke vereniging hoort 
zelf een ehbo’er in de 
accommodatie aan-
wezig te hebben 
 
 
 
 
 
Het stallen van (brom)
fietsen in de accom-
modatie is verboden 

 
T: (0115) 455 870 
E: vliegendevaart@terneuzen.nl 
W:www.terneuzen.nlsportcentrumvliegendevaart 

(Non)verbaal of  
lichamelijk geweld, 
discriminatie en onge-
wenste intimiteiten 
worden in onze accom-
modatie niet  
getolereerd 
 
 
Bij overtredingen van 
het huisregelement 
schakelen wij zonodig 
de politie in. Bij straf-
bare feiten doen wij dit 
direct 
 
 
 
Het is niet toegestaan 
de nooddeuren te 
openen tenzij zich er 
een calamiteit voordoet 
 
 
 
 
 
Bij geconstateerde  
gebreken neem contact 
op met Sportcentrum 
Vliegende Vaart 

 


