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Gemeente Utrecht

Huurovereenkomst deel-exploitatie Zwembad Krommerijn

Herontwikkeling zwembad KrommerijnDossiernaam
Kenmerk/registratienummer 100409

DefinitiefVersie
Datum 22 mei 2013

ONDERGETEKENDEN
De gemeente Utrecht, op basis van een (sub)volmacht als bedoeld in art. 171 Gemeentewet 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B. Stam, in zijn functie van hoofd Utrechtse 
Vastgoedorganisatie, die krachtens een mandaatbesluit van het College van B&W en een 
ondermandaatbesluit van algemeen directeur als bedoeld in art. 160 Gemeentewet besluit tot het 
aangaan van deze overeenkomst,

1.

hierna te noemen de ‘Verhuurder'

Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn, gevestigd te Utrecht aan de Prof. Jordanlaan 18, 
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 60612263, rechtsgeldig vertegenwoordigd

in de

2.

door D- I),
functie van bestuurders,

hierna te noemen ‘Huurder’

gezamenlijk te noemen 'Partijen',

OVERWEGENDE DAT
a. Verhuurder heeft het initiatief genomen om het terrein van het zwembad ‘De Krommerijn’, gelegen 

aan de Weg naar Rhijnauwen 3 te Utrecht, kadastraal bekend Gemeente Utrecht, sectie N, nummer 
1403, met daarop gelegen opstallen waaronder een 50-meter-bassin te herontwikkelen, een en 
ander in overeenstemming met de ‘Nota van Uitgangspunten Zwembad De Krommerijn, januari 
2008’ die op 29 januari 2008 is vastgesteld door het College van Burgemeester & Wethouders van 
de Gemeente.

b. De genoemde herontwikkeling behelst onder andere plannen voor de realisatie van een nieuw 
zwembadcomplex, daaronder begrepen renovatie en verbreding van het 50-meter-bassin, de 
realisatie van een te openen en te sluiten dakconstructie met vaste spanten over het bassin en de 
nieuwbouw van een daaraan gelegen gebouw, bestaande uit twee bouwlagen, met diverse 
voorzieningen waaronder een kassa, een receptie, kleedkamers, douches, toiletten, een technische 
ruimte, een kantine en voorts een door een derde te exploiteren bedrijfsruimte (hierna: 'Nieuw 
Zwembadcomplex').

c. De Stichting waarmee Huurder opereert is in augustus 2010 onder andere opgericht om - onder 
nader met Verhuurder overeen te komen voorwaarden - deels de exploitatie van het nieuwe 
zwembad ter hand te nemen;

d. In de ‘Overeenkomst tot bruikleen van het 50 meter bassin in het zwembad Krommerijn te 
Utrecht’, getekend door Partijen op 16 juli 1992, hebben Verhuurder en de Beheerstichting 
Krommerijn afspraken vastgelegd betreffende het gebruik om niet van het oude buitenzwembad 
op de planlocatie buiten het zomerseizoen om door middel van een door de Stichting 
aangebrachte overkapping (de blaashal); deze bruikleenovereenkomst is in het kader van de 
herontwikkeling beëindigd.
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e. In de ‘Overeenkomst tot huur van gemeentegrond ten behoeve van een sportclubhuis op het 
terrein van het Zwembad Krommerijn’, ondertekend in 1993, hebben Verhuurder en de 
Beheerstichting Krommerijn het gebruik vastgelegd (en de voorwaarden daaromtrent) van het 
perceel grond op de Planlocatie waarop de Beheerstichting Krommerijn een clubgebouw heeft 
gerealiseerd en in stand houdt; deze huurovereenkomst is in het kader van de herontwikkeling 
beëindigd.

f. In het kader van de realisatie van het nieuwe zwembad hebben Partijen reeds een 
realisatieovereenkomst gesloten d.d. 16 februari 2011, waarin uitgangspunten zijn opgenomen 
voor een of meerdere huurovereenkomsten betreffende de deelexploitatie door Huurder van een 
deel van het Nieuwe Zwembadcomplex en voorts voor het huren van een verenigingsruimte met 
berging.

Het onderhavige huurcontract vormt de uitwerking van voornoemde uitgangspunten voor de 
deelexploitatie door Huurder voor dat gedeelte van het Nieuwe Zwembadcomplex dat bestemd is 
voor zwemactiviteiten buiten het zomerseizoen.

9-

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN

Artikel 1 Het Gehuurde, bestemming
1. Verhuurder verhuurt aan Huurder en Huurder huurt van Verhuurder de bedrijfsruimte, hierna 

'het Gehuurde' genoemd, gelegen in het Nieuwe Zwembadcomplex aan de Weg naar 
Rhijnauwen 3, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie N, nummer 1403, bestaande uit 
een zwembassin met bijbehorende ruimten, aanhorigheden en functionaliteiten, welke 
bedrijfsruimte nader is aangegeven op de als bijlage 1 bij deze overeenkomst gevoegde en 
daarvan deeluitmakende door partijen geparafeerde tekening.

2. Het Gehuurde zal door of vanwege Huurder uitsluitend worden bestemd om te worden 
gebruikt voor diverse zwemsporten en daaraan gerelateerde activiteiten.

3. Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Verhuurder een andere bestemming aan het Gehuurde te geven dan omschreven in art. 1.2.

4. Nadere randvoorwaarden aan gebruik van het Gehuurde zijn opgenomen in art. 8 e.v. van 
deze overeenkomst en de in art. 2 genoemde Algemene Bepalingen.

Artikel 2 Algemene bepalingen
1. Van deze overeenkomst maken deel uit de ‘ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST 

KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’, gedeponeerd bij 
de griffie van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar ingeschreven onder 
nummer 72/2003, hierna te noemen 'Algemene Bepalingen' (bijlage 2). De inhoud van deze 
Algemene Bepalingen is partijen bekend. Huurder en Verhuurder hebben een exemplaar van 
de Algemene Bepalingen ontvangen.

2. De Algemene Bepalingen waarnaar in art. 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens 
voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan 
ten aanzien van het Gehuurde niet mogelijk is.

Artikel 3 Duur, verlenging en opzegging
1. Deze overeenkomst gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2013. De datum van 

ingebruikname is vastgelegd in het eerste proces verbaal zoals bedoeld in art. 10.1.
2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van tien jaren, ingaande op de in art. 3.1 

omschreven ingangsdatum.
3. Na het verstrijken van de in art. 3.2 genoemde periode wordt deze overeenkomst voortgezet 

voor aansluitende perioden van telkens vijfjaren.
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Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een 
huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste twaalf maanden. Opzegging 
geschiedt per deurwaardersexploot of aangetekend schrijven.
De datum van oplevering aan Huurder is 1 februari 201 3.
Verhuurder is gerechtigd deze overeenkomst tussentijds per ommegaande op te zeggen, 
indien de Huurder in surseance van betaling of faillissement komt te verkeren, zonder dat 
voor de Huurder of diens failliete boedel ter zake een recht op schadevergoeding of enige 
andere financiële aanspraak ontstaat.

Huurprijs, omzetbelasting, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode 
De aanvangshuurprijs van het Gehuurde bedraagt op jaarbasis € 106.316,12, zegge 
honderdzesduizend driehonderdzestien euro (prijspeil 2013), zie de specificatie in bijlage 3. 
In de huurprijs zijn inbegrepen: de in art. 20 Algemene Bepalingen bedoelde belastingen, 
heffingen en premies.
De in lid 1 genoemde huurprijs wordt gecorrigeerd voor de onroerende zaakbelasting (tarief 
gebruikers) voor het Gehuurde, althans het aandeel van Huurder daarin in verband met zijn 
gebruiksrecht zoals bedoeld in art. 8 lid 1. Bij het aangaan van deze huurovereenkomst 
hebben partijen voor de hoogte van het aandeel van Huurder in deze belasting een bedrag 
aangenomen van € 12.000,- (zijnde 8/12 van € 18.000,-). Dit bedrag zal - waar nodig met 
terugwerkende kracht tot de aanvang van deze huurovereenkomst - worden aangepast aan 
het aandeel van Huurder in het daadwerkelijke vastgestelde bedrag van deze belasting (in 
verband met de nieuwbouw van het Complex volgt vaststelling van de onroerende 
zaakbelasting in 2014).
Indien het aandeel van Huurder in de in lid 3 bedoelde belasting, gedurende de looptijd van 
de huurovereenkomst, ten opzichte van de eerste officiële vaststelling in 2014 is gewijzigd 
met 1 5% of meer, wordt per dat jaar de correctie op de huurprijs aangepast aan het dan 
geldende bedrag voor de belasting. Telkens nadat het aandeel van Huurder in de belasting, 
gedurende de looptijd van de huurovereenkomst, ten opzichte van het aangepaste bedrag 
weer met 1 5% of meer is gewijzigd, zal nieuwe aanpassing van de huurprijs plaatsvinden. 
Partijen zijn een ingroei-huurprijs overeengekomen volgens het volgende termijnschema:

Artikel 4
1.

2.

3.

4.

5.

1 januari 2013 € 106.316,12
€ 120.325,49 (incl. indexering)1 januari 2014
€ 134.968,87 (incl. indexering)1 januari 2015

6. Partijen komen overeen dat Verhuurder wel omzetbelasting over de huurprijs in rekening 
brengt.

7. Huurder en Verhuurder maken gebruik van de wettelijke mogelijkheid om af te zien van het 
indienen van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur. 
Huurder verklaart door ondertekening van de huurovereenkomst mede ten behoeve van de 
rechtsopvolger(s) van Verhuurder, dat hij het Gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat 
gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van 
omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat.

8. Het boekjaar van Huurder loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
9. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari, voor het eerst met ingang van 1 januari 2014, 

geïndexeerd overeenkomstig art. 9.1. t/m 9.4 Algemene Bepalingen.
10. De vergoeding die Huurder verschuldigd is voor door of vanwege Verhuurder te verzorgen 

bijkomende leveringen en diensten ex art. 5 is in de huurprijs inbegrepen.
11. De betalingsverplichting van Huurder bestaat uit:

a. De huurprijs minus de in lid 3 en 4 bedoelde correctie voor de onroerendezaakbelasting 
(gebruikerstarief).

b. De daarover verschuldigde omzetbelasting.
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Huurder is geen omzetbelasting meer over de huurprijs verschuldigd indien het Gehuurde 
niet langer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl partijen dat wel waren 
overeengekomen. Ais dat het geval is en deze omstandigheid aan Huurder is toe te rekenen, 
komen de in art. 19.3.a Algemene Bepalingen bedoelde vergoedingen voor de omzetbelasting 
in de plaats en wordt de in art. 19.3.a sub I bedoelde vergoeding bij voorbaat vastgesteld op 
de hoogte van de door Verhuurder te lijden belastingschade, welk bedrag wordt omgerekend 
naar bedrag per betaalperiode als bedoeld in lid 9 en bovenop de periodieke betaling van de 
huurprijs komt.
Per betaalperiode van 2 maanden van het lopende Seizoen (betaaldata: 1 september, 1 
november, 1 januari, 1 maart) bedraagt de huur bij aanvang van de huurovereenkomst:

12.

13.

Huurprijs (p.p. 2013) 26.579,00€
Correctie ozb (zie lid 3 en 4) 3.000,00€
Verschuldigde omzetbelasting (BTW 21%) 4.951.60€
Totaal (p.p. 201 3) € 28.530,60

Huurder is vanaf 1 januari 201 3 verplicht huur te betalen, met inachtneming van de artikelen 4.1 
en 4.12.

De uit hoofde van deze huurovereenkomst door Huurder aan Verhuurder te verrichten 
periodieke betalingen als weergegeven in art. 4.9 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling 
verschuldigd in euro’s en moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de 
betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan. Voor de inning van de verschuldigde 
huur voor de periode januari 201 3 tot september 201 3 zijn afwijkende afspraken gemaakt. 
Deze afspraken zijn opgenomen in bijlage 4.
Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel 
uitmakende Algemene Bepalingen exclusief omzetbelasting.
Partijen komen overeen dat indien Huurder onverhoopt in betalingsproblemen komt, zo 
spoedig mogelijk in overleg wordt getreden om te zoeken naar een mogelijke oplossing. 
Huurder zal indien gewenst door Verhuurder inzicht geven in de financiële boekhouding en 
eventuele andere administratie, gevraagd door Verhuurder. Op aanvraag van de Verhuurder 
wordt daarbij eveneens een accountants verklaring overhandigd. Indien Verhuurder een 
accountantsonderzoek noodzakelijk acht, draagt Verhuurder daarvoor de kosten.

14.

15.

16.

Leveringen en diensten
Verhuurder verzorgt de in bijlage 5 genoemde bijkomende leveringen en diensten. Huurder verplicht 
zich om de betreffende diensten en leveringen alleen bij de Verhuurder af te nemen. Het is de Huurder 
niet toegestaan om de in bijlage 5 genoemde leveringen en diensten niet af te nemen, dan wel af te 
nemen bij, of op te dragen aan anderen dan de Verhuurder.

Artikel 5

BankgarantieArtikel 6
Huurder hoeft geen bankgarantie aan Verhuurder te overleggen. Art. 12 Algemene Bepalingen is niet 
van toepassing.

Artikel 7 Beheerder
Totdat Verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op: het team Vastgoedbeheer van 
de Utrechtse Vastgoedorganisatie van de gemeente Utrecht.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient Huurder zich voor wat betreft de inhoud en 
alle verdere aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder te 
verstaan.

1.

2.
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Artikel 8 (Rand)Voorwaarden gebruiksrecht
Het gebruiksrecht van de Huurder uit hoofde van deze overeenkomst is beperkt tot jaarlijkse 
perioden van telkens 8 achtereenvolgende maanden die starten op 1 september en eindigen 
op 30 april (hierna te noemen: 'Seizoen'). Partijen kunnen van deze data afwijken en stellen de 
exacte start- en einddata in goed overleg vast en leggen deze vast in de in art. 9 lid 1 
bedoelde werkafspraken. Huurder is niet bevoegd het Gehuurde buiten het Seizoen te 
gebruiken.
Huurder heeft geen exclusief gebruiksrecht op de ruimten die met paarse arcering zijn 
aangegeven op de tekening van het Gehuurde ex bijlage 1, te weten: de entreeruimte met 
trap, lift en overloop. Deze ruimten worden ook door andere gebruikers van het 
Zwembadcomplex gebruikt.
Huurder mag geen gebruik maken van het Gehuurde tussen 00.00 uur en 05.30 uur, tenzij 
Verhuurder hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. Huurder dient er altijd 
voor te zorgen dat de openingstijden niet in strijd komen met publiekrechtelijke wet- en 
regelgeving (incl. milieu- en bestemmingsplanvoorschriften) en/of aan Verhuurder verstrekte 
vergunningen/ontheffingen als bedoeld in art. 6.7 Algemene Bepalingen. Ingeval van 
strijdigheid tussen de overeengekomen openingstijden en planologische randvoorwaarden 
prevaleren laatstgenoemde.
Verhuurder heeft te allen tijde en onvoorwaardelijk het recht om het Gehuurde te (laten) 
betreden.
Huurder is bevoegd om om-niet, als goed huisvader, gebruikte maken van roerende zaken 
die eigendom zijn van Verhuurder en noodzakelijk zijn voor het dagelijks beheer en gebruik 
van het Gehuurde. De betreffende zaken worden nader gespecificeerd in door Partijen op te 
maken werkafspraken en kunnen per jaar variëren. Eventuele schade aan de betreffende 
zaken komt voor rekening en risico van Huurder en wordt door of namens hem onverwijld 
hersteld. Partijen leggen in de werkafspraken ook vast welke roerende zaken eigendom zijn 
van Huurder en door hem in het Gehuurde mogen worden gebruikt en opgeslagen. 
Verhuurder heeft maximaal 2 maal per Seizoen het recht om het Gehuurde te gebruiken voor 
de organisatie van een evenement dat door of namens Verhuurder wordt georganiseerd. De 
maximale duur van zo'n evenement is 1 week. Verhuurder maakt in mei voorafgaand aan het 
winterseizoen (september t/m april), bekend welk(e) evenement(en) hij voornemens is te 
organiseren. Vervolgens treden Huurder in Verhuurder in overleg over de gevolgen voor de 
exploitatie van Huurder. Huurder zal naar redelijkheid zijn medewerking verlenen, passend 
met het competitieprogramma van de gebruikers. Huurder wordt voor het gebruik door 
Verhuurder gecorrigeerd op de huurprijs, een en ander op basis van de op dat moment 
geldende uurprijs en naar rato van het gebruik door Verhuurder.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Artikel 9 Voorschriften van orde
1. Partijen hebben in goed onderling overleg schriftelijke werkafspraken gemaakt en vastgelegd, 

die integraal onderdeel uitmaken van deze overeenkomst. De werkafspraken kunnen (slechts) 
worden aangepast, voor zover partijen door middel van een schriftelijk stuk hebben blijk 
gegeven van wederzijds goedvinden ten aanzien van een dergelijke aanpassing. De vigerende 
werkafspraken zijn als bijlage 6 aan deze overeenkomst toegevoegd. Huurder verplicht zich 
om een exemplaar van de werkafspraken op te hangen in het Gehuurde en voorts exemplaren 
te overhandigen aan personen met exploitatie- en toezichttaken.

2. Huurder en Verhuurder komen overeen gezamenlijk te streven naar het behalen van het 
Keurmerk Veilig en Schoon. De protocollen en plannen die verplicht zijn gesteld voor het 
behalen van dit Keurmerk, worden in overleg tussen Huurder en Verhuurder opgesteld en 
ondertekend. Zowel Huurder als Verhuurder dienen zich vervolgens te allen tijde te houden 
aan de vigerende versies van deze plannen en protocollen, zoals onder meer het 
Toezichtplan, het Hygiëneplan en het Calamiteitenplan.

3. Het Zwembad beschikt over een inbraak-alarminstallatie, die mede werkt in en ten behoeve 
van het Gehuurde. Verhuurder stelt Huurder bij de eerste ingebruikname van het Gehuurde
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op de hoogte van de procedure aangaande gebruik van de installatie en alarm-opvolging bij 
inbraak.

4. Verhuurder sluit met een daartoe gespecialiseerd beveiligingsbedrijf een overeenkomst voor 
alarmopvolging. Er worden in het Gehuurde drie beveiligingszones ingericht: het Gehuurde, 
de verenigingsruimte die bij separate overeenkomst door Huurder van Verhuurder wordt 
gehuurd en de in het Zwembad aanwezige bedrijfsruimte die wordt gehuurd door een derde. 
Indien onjuist gebruik door Huurder van de alarm-installatie leidt tot een onterechte 
opvolging door het door de Verhuurder ingeschakelde beveiligingsbedrijf, dient Huurder de 
daarmee voor Verhuurder samenhangende kosten voor het beveiligingsbedrijf voor zijn 
rekening te nemen. Indien en voor zover deze bij Verhuurder in rekening worden gebracht, 
worden deze met Huurder verrekend.

5. Het terras op de verdiepingsvloer zoals dat met gele arcering is aangegeven op de 
bijgevoegde tekening ex bijlage 1 heeft uitsluitend de functie van vluchtroute. Tenzij Huurder 
voorafgaande toestemming heeft van Verhuurder is gebruik van het terras niet toegestaan.

6. Huurder dient zorg te dragen voor een ordelijke gang van zaken in het Gehuurde, niet in 
strijd met de heersende opvattingen over goed gebruik, openbare orde en goede zeden en in 
het maatschappelijk verkeer geaccepteerde normen.

7. Huurder verplicht zich om gebreken aan het Gehuurde, storingen in installaties, benodigde 
reparaties en dergelijke zo spoedig mogelijk na het constateren daarvan bij de beheerder te 
melden. Op het verhelpen van gebreken en storingen en het verrichten van reparaties is art.
12 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Oplevering en tussentijdse overdracht van het Gehuurde 
Partijen maken bij de aanvang van deze huurovereenkomst, een eerste proces verbaal op 
waarin een beschrijving van de staat van het Gehuurde (inclusief de staat van schoonmaak en 
hygiëne) en eventuele gebreken worden gegeven, eventueel aangevuld met door partijen 
geparafeerde foto’s. Tevens wordt aangegeven welke wed strijd materialen eenmalig door de 
Verhuurder zijn aangeschaft en om niet aan de Huurder in eigendom worden overgedragen. 
In verband met de overdrachten van de exploitatie van het Gehuurde tussen Verhuurder en 
Huurder bij de start en het einde van een Seizoen maken Partijen telkens uiterlijk in de week 
voor de start respectievelijk het einde van een Seizoen, een proces verbaal op waarin een 
actuele beschrijving van de staat van het Gehuurde (inclusief de staat van schoonmaak en 
hygiëne) en eventuele gebreken worden gegeven, eventueel aangevuld met door partijen 
geparafeerde foto’s.
Op de tussentijdse overdrachten van de Huurder naar de Verhuurder bij het einde van een 
Seizoen is het bepaalde in art. 10 Algemene Bepalingen onverkort van toepassing. In die zin 
vormt het meest recente en namens beide Partijen ondertekende proces verbaal dat is 
opgemaakt bij de start van het Seizoen het ijkpunt voor de verplichtingen die Huurder heeft 
voor de overdracht van het Gehuurde bij het einde van dat Seizoen.
Verhuurder zorgt voor zijn rekening en risico voor het sluiten en openen van het dak bij de 
start respectievelijk het einde van een Seizoen.
Partijen gebruiken voor elke opname van het Gehuurde het als bijlage 7 toegevoegde model 
voor een proces verbaal en de daarvan deel uitmakende check-list.
Waar in de algemene bepalingen wordt gerefereerd aan "het proces-verbaal van oplevering" 
doelen Partijen op het meest recente en namens beide Partijen ondertekende proces verbaal 
dat is opgemaakt bij de start van een Seizoen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Artikel 11 Hygiëne en veiligheid
Op de exploitatie van het Gehuurde zijn de verplichtingen uit de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (hierna: 'de Wet') en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (hierna: 'het Besluit') van toepassing. Huurder is zich 
ervan bewust dat deze verplichtingen gedurende het Seizoen op hem als exploitant ('houder 
van de badinrichting') rusten en aanvaardt de verplichtingen uit de Wet en het Besluit als een

1.
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integraal onderdeel van deze overeenkomst. Zodoende kwalificeert het niet, niet volledig of 
niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit de Wet en het Besluit door Huurder als een 
toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van deze huurovereenkomst.
Verhuurder zorgt ervoor dat bij het sluiten en eindigen van deze huurovereenkomst daarvan 
melding wordt gedaan bij het in de Wet en Besluit bedoelde bevoegde bestuursorgaan. 
Zodoende kan het bevoegde bestuursorgaan kennisnemen van de tussen partijen 
overeengekomen verantwoordelijkheden in het kader van de exploitatie van het Gehuurde en 
de gevolgen hiervan in het kader van Wet en Besluit.
Ter invulling van de verplichtingen die voor de exploitant van een 
badinrichting/zwemgelegenheid voortvloeien uit de Wet en het Besluit stellen Partijen 
gezamenlijk plannen en protocollen op die vastgesteld en ondertekend worden. Partijen 
kunnen deze plannen tussentijds wijzigen.
Huurder vrijwaart Verhuurder voor aanspraken van derden, boetes van overheidswege en voor 
zover mogelijk voor strafrechtelijke maatregelen in verband met een doen of nalaten in strijd 
met de Wet en het Besluit, voor zover deze aanspraken verband houden met de exploitatie 
van het Gehuurde tijdens het Seizoen en voor zover Verhuurder - bijvoorbeeld in het kader 
van de nakoming door Verhuurder van zijn onderhoudsverplichtingen - ter zake geen verwijt 
te maken valt.
Eventuele handhavingsmaatregelen namens het Bevoegd Gezag op grond van de Wet en/of 
het Besluit die leiden tot een geheel of gedeeltelijke onmogelijkheid voor Huurder om het 
Gehuurde te gebruiken, kunnen en zullen - tenzij Verhuurder ter zake een verwijt te maken 
valt - geen aanleiding geven tot een vermindering van de huur, schadevergoeding, 
vervangende huisvesting, noch op andere aanspraken, zoals geheel of gedeeltelijke 
ontbinding van deze overeenkomst.
Verhuurder en Huurder zullen periodiek overleg hebben, waarbij een vaste agenda wordt 
gehanteerd waarop alle lopende zaken worden geagendeerd, waaronder de aspecten toezicht, 
hygiëne en veiligheid.

2.

S.

4.

5.

6.

Artikel 12 Beheer en onderhoud
In afwijking van art. 13.3 en 1 3.4 Algemene Bepalingen komen Partijen overeen dat de 
verantwoordelijkheid voor onderhoud van het Gehuurde wordt verdeeld in overeenstemming 
met de demarcatielijst uit bijlage 8.
Art. 13.1 Algemene Bepalingen is niet van toepassing. De kosten van onderhoud dat door of 
namens de Verhuurder wordt uitgevoerd, zijn verdisconteerd in de huurprijs. De kosten van 
onderhoud dat door of namens de Huurder wordt uitgevoerd, komen voor rekening van 
Huurder.
Waar in de Algemene Bepalingen wordt gerefereerd aan de "1 3.3 en 13.4 bedoelde 
werkzaamheden" doelen Partijen op de demarcatielijst.
De tussen Partijen gemaakte afspraken over schoonmaak van het Gehuurde zijn vastgelegd in 
het Hygiëneplan.
De kosten voor de aanschaf en het onderhoud van machines en materialen, waarvan Partijen 
zijn overeengekomen dat deze benodigd zijn voor een goede exploitatie van het zwembad, 
worden verrekend volgens de formule 8/12 van de kosten voor de Huurder en 4/12 van de 
kosten voor de Verhuurder.

1.

2.

3.

4.

5.

Artikel 13
Partijen zijn nader overeengekomen dat onder het begrip ‘gebrek’ als bedoeld in artikel 204 boek 7 
van het Burgerlijk Wetboek niet zullen zijn begrepen:
• beperkingen aan het gebruik van het Gehuurde als gevolg van planologische randvoorwaarden als 

bedoeld in art. 6.7 Algemene Bepalingen en art. 14.1 van deze overeenkomst.
• de gevolgen van handhavingsmaatregelen van het Bevoegd Gezag op grond van de Wet en het 

Besluit;

Aanpassingen wettelijke gebrekenregeling

Paraaf Verhuurder:
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Artikel 14 Specifieke afwijkingen t.o.v. de Algemene Bepalingen
1. Verhuurder zal het casco verzekerd houden door middel van een opstalverzekering, Inboedel 

in eigendom van de huurder zal de huurder verzekerd houden. Voorts zal Huurder een voor 
zijn exploitatie gebruikelijke WA verzekering afsluiten en houden. Beide partijen wisselen met 
elkaar de polisbladen uit.

2. De in art. 6.7 Algemene Bepalingen bedoelde vergunningen en ontheffingen worden door of 
namens Verhuurder en voor zijn rekening aangevraagd. Waar in art. 6.7 Algemene Bepalingen 
wordt gerefereerd aan "Huurder" wordt hiermee "Verhuurder" bedoeld. Art. 6.7.2 eerste volzin 
Algemene Bepalingen is niet van toepassing.

3. In aanvulling op art. 8 Algemene Bepalingen is het Huurder bij voorbaat toegestaan om het 
Gehuurde tegen betaling in gebruikte geven aan verenigingen, georganiseerde verbanden en 
individuen voor zover hier sprake is van "het gelegenheid geven tot sportbeoefening en 
baden" zoals bedoeld in post B3 uit tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968. Met 
uitzondering van de gebruiksvergoeding die de aan Huurder gelieerde vereniging Utrechtse 
Zwemclub Star Combinatie (UZSC; gevestigd aan de Weg naar Rhijnauwen 3 te Utrecht; 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40479148) aan Huurder dient te betalen, 
heeft Huurder een inspanningsverplichting te streven naar gebruiksvergoedingen op het 
niveau van de vigerende gemeentelijke tarieven voor het gebruik van zwemwater in de door 
de Gemeente geëxploiteerde zwemgelegenheden en badinrichtingen. Partijen zullen 
structureel overleg voeren over de tariefstelling door Huurder. Huurder zal de door hem 
gehanteerde gebruiksvoorwaarden zoveel mogelijk afstemmen op de vigerende door de 
Verhuurder gehanteerde gebruiksvoorwaarden voor gebruik van haar zwemgelegenheden en 
badinrichtingen.

4. In aanvulling op art. 11 en 13 Algemene Bepalingen komt eveneens voor rekening van 
Huurder het herstellen van door derden veroorzaakte schade aan het Gehuurde ten gevolge 
van inbraak en/of brandstichting tijdens het Seizoen, tenzij het schade betreft, die valt 
onder de (opstal)verzekering die Verhuurder is aangegaan. In dat laatste geval komen de 
kosten van herstel voor rekening van Verhuurder.

5. Schade als gevolg van vandalisme aan de buitenkant van het gebouw, is voor rekening van de 
Verhuurder, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van nalatigheid van 
Huurder.

6. In afwijking van art. 12 Algemene Bepalingen is het Huurder niet toegestaan om de gedaante 
of de inrichting van het Gehuurde te veranderen zonder toestemming van de beheerder, ook 
nietwaar het gaat om veranderingen of toevoegingen aan het Gehuurde die bij het einde van 
de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd, 
daaronder begrepen de in art. 6.11.2. e.v. Algemene Bepalingen genoemde veranderingen 
toevoegingen.

. Art. 14.2 Algemene Bepalingen is niet van toepassing.

. Art. 16 Algemene Bepalingen is niet van toepassing.

. In art 1 8.1 Algemene Bepalingen worden de laatste twee volzinnen vervangen door: 
"Verhuurder is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering een door hem van 
Huurder, of ingeval van faillissement van de curator die belast is met het beheer van de

I
!

Gemeente Utrecht

• de onmogelijkheid het bassin voor zwemactiviteiten te gebruiken als gevolg van de kwaliteit, de 
staat of samenstelling van het daarin aanwezige water, tenzij Verhuurder ter zake grove schuld of 
ernstige nalatigheid kan worden verweten;

• de (tijdelijke) onmogelijkheid het dak te sluiten.
Huurder heeft in bovengenoemde gevallen aanspraak op een vermindering van de huur. Als het 
gebruik van het Gehuurde als gevolg van voornoemde situaties onmogelijk is, heeft Verhuurder een 
inspanningsverplichting tot het vinden van alternatieve huisvesting voor de zwemverenigingen en 
andere gebruikers met wie Huurder overeenkomst heeft tot gebruik. In geen geval heeft Huurder in een 
dergelijk geval recht op schadevergoeding of andere aanspraken zoals geheel of gedeeltelijke 
ontbinding van deze overeenkomst.

Paraaf Verhuurder:
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failliete boedel, ontvangen betaling in mindering komt. Voor zover hiervan sprake is, is 
Verhuurder voorts gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering een betaling uit 
hoofde van de gestelde bankgarantie in mindering komt."

10. Bij beëindiging van de huurovereenkomst blijven de afspraken over de betalingsregeling 
(bijlage 4) van kracht. Totdat alle verschuldigde huurpenningen en overige vorderingen die 
voortvloeien uit deze huurovereenkomst zijn voldaan, behoudt Verhuurder een 
vorderingsrecht op Huurder.

ONDERTEKENING
Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt.

Gemeente Utrecht 
Utrechtse Vastgoedorganisatie Stichting Exploitatie Zwembad Krommérijn)

B. Stam

ï

n

BIJLAGEN:
1. Tekeningen Gehuurde;
2. Algemene Bepalingen;
3. Berekening huurprijs zwembad en verenigingsruimte;
4. a. Afspraken met betrekking tot het huuruitstel voor de periode januari 2013 - september 201 3 

b. Financiële uitwerking van afspraken met betrekking tot de huur voor de periode januari 2013 - 
september 2013 (20 april 2013)

5. Overzicht leveringen en diensten te verzorgen voor of namens verhuurder;
6. Werkafspraken Stichting Exploitatie zwembad De Krommerijn en Gemeente Utrecht dd. 24-4-2013
7. a. Model proces verbaal van oplevering (dd. 31 januari 201 3), 

b. Levering waterpolo materialen tbv wedstrijden dd. 14-2-201 3;
8. Demarcatielijst onderhoud Zwembad Krommerijn. (L
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ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE
en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Den Haag en 
aldaar ingeschreven onder nummer 72/2003. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door de 
ROZ uitgesloten.

Omvang gehuurde
1. Onder het gehuurde zijn mede begrepen de in het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen, voor zover die in 
de bij deze huurovereenkomst als bijlage toe te voegen door partijen geparafeerde proces verbaal van oplevering niet zijn 
uitgezonderd.

Staat
2. Het gehuurde is/wordt bij aanvang van de huur opgeleverd en door huurder aanvaard in de staat waarin het zich dan 
bevindt. Die staat wordt door of vanwege huurder en verhuurder vastgelegd in een als bijlage aan de huur- overeenkomst 
toe te voegen en door partijen geparafeerd proces-verbaal van oplevering, welk proces-verbaal deel uitmaakt van de 
huurovereenkomst. Mocht er bij aanvang van de huurovereenkomst geen proces-verbaal van oplevering zijn opgemaakt, 
dan wordt het gehuurde geacht te zijn opgeleverd en aanvaard in de staat die huurder mag verwachten van een goed 
onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft.

Gebrek
3. Er is sprake van een gebrek van het gehuurde als het gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan 
huurder toe te rekenen omstandigheid niet aan huurder het genot kan verschaffen dat huurder daarvan bij het aangaan van 
de huurovereenkomst mag verwachten.

Inspectie in verband met de geschiktheid
4. Huurder is verplicht het gehuurde voor het aangaan van de huurovereenkomst grondig te inspecteren om na te gaan of 
het gehuurde geschikt is of door huurder geschikt kan worden gemaakt voor de bestemming die huurder daaraan moet 
geven. Verhuurder heeft de geschiktheid van het gehuurde niet onderzocht en is enkel gehouden huurder op de hoogte te 
stellen van aan verhuurder bekende gebreken waarvan hij weet dat die aan de geschiktheid afbreuk doen. Verhuurder is 
niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die verhuurder niet kende en niet behoorde te kennen.

Deskundigheid
5. Indien huurder of verhuurder onvoldoende deskundig is, dan is hij verplicht om zich bij het opmaken van het proces
verbaal van oplevering en bij de inspectie als bedoeld in 4 te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een 
deskundige.

Gebruik
6.1 Huurder zal het gehuurde - gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst - daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en 
zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming. Huurder zal hierbij 
bestaande beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen en de van overheidswege en vanwege de nutsbedrijven gestelde 
of nog te stellen eisen (waaronder eisen ten aanzien van het bedrijf van huurder, ten aanzien van het gebruik van het 
gehuurde, alsmede ten aanzien van alles wat in of aan het gehuurde aanwezig is) in acht nemen. Huurder zal het 
gehuurde voorzien en voorzien houden van voldoende inrichting en inventaris. Onder nutsbedrijven wordt in deze 
huurovereenkomst tevens verstaan soortgelijke bedrijven die zich bezig houden met de levering, het transport en de 
meting van het verbruik van energie, water e.d.
6.2 Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en de plaatselijke verordeningen alsmede naar de gebruiken 
omtrent huur en verhuur, de voorschriften van de overheid, van de nutsbedrijven en de verzekeraars. Huurder mag ten 
aanzien van werkzaamheden, die betrekking hebben op beveiliging, brandpreventie en lifttechniek, slechts bedrijven in
schakelen waarmee verhuurder tevoren heeft ingestemd en die zijn erkend door het Nationaal Centrum voor Preventie 
(NCP) respectievelijk door de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek. Als in het kader van door of vanwege
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verhuurder te verzorgen leveringen en diensten is overeengekomen dat de hierboven weergegeven werkzaamheden in 
opdracht van verhuurder geschieden, mag huurder die werkzaamheden niet zelf (laten) uitvoeren. Huurder zal zich te allen 
tijde houden aan de gebruiksvoorschriften die door deze bedrijven worden afgegeven. Eveneens zal huurder de 
mondelinge en schriftelijke aanwijzingen in acht nemen door of namens verhuurder gegeven in het belang van een 
behoorlijk gebruik van het gehuurde en van de binnen- en buitenruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw of 
complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt. Hiertoe behoren ook de aanwijzingen met betrekking tot onderhoud, 
aanzien, geluidsniveau, orde, brandveiligheid, parkeergedrag en het goed functioneren van de installaties respectievelijk 
het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.
6.3 Huurder mag bij het gebruik van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt geen hinder of overlast 
veroorzaken. Huurder zal er voor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.
6.4 Huurder heeft het recht en de plicht tot het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen en diensten welke in het 
belang van het goed functioneren van het gebouw of complex, waartoe het gehuurde behoort, ter beschikking zijn of zullen

6.5 Voor het plaatsen van (iicht-)reclame, aanduidingen, antenne-installaties of andere doeleinden heeft verhuurder het 
recht om voor zichzelf, voor huurder(s) of derden te beschikken over de daken, buitengevels, de niet voor publiek of 
huurder toegankelijke ruimten, de onroerende aanhorigheden binnen het gebouw of complex, alsook over de tuinen en 
erven van dat gebouw of complex. Ais verhuurder van dit recht gebruik wenst te maken zal verhuurder huurder hierover 
tevoren informeren en zal verhuurder bij de uitoefening van dit recht rekening houden met de belangen van huurder.
6.6 Verhuurder kan huurder de toegang tot het gehuurde weigeren indien huurder op het moment dat deze het gehuurde 
voor het eerst in gebruik wenst te nemen, (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft voldaan. Dit 
heeft geen gevolgen voor de huuringangsdatum en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder.

(Overheidsvoorschriften en vergunningen
6.7.1 Huurder is verantwoordelijk voor en zorgt zelf voor de vereiste ontheffingen en/of vergunningen, waaronder 
gebruiksvergunningen in verband met de uitoefening van het beroep of bedrijf, waarvoor het gehuurde wordt gebruikt en/of 
is bestemd. De- daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van huurder. Weigering of intrekking daarvan zal geen 
aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de huurovereenkomst of tot enige andere of verdere actie tegen verhuurder.
6.7.2 Bij aanvang van de huurovereenkomst dient huurder zelf te onderzoeken of het gehuurde geschikt is voor de 
bestemming die huurder aan het gehuurde moet geven. Indien op grond van overheidsvoorschriften of op grond van 
voorschriften van andere daartoe bevoegde instanties bij aanvang van de huurovereenkomst of op een later tijdstip in, op, 
of aan het gehuurde wijzigingen of voorzieningen nodig zijn in verband met de bestemming die huurder aan het gehuurde 
wil geven of heeft gegeven, dient huurder die wijzigingen of voorzieningen op zijn kosten uit te voeren, zulks na 
voorafgaande toestemming van verhuurder.
6.7.3 Indien aan, in of op het gehuurde in verband met het daarin uitgeoefende bedrijf, of in verband met de daaraan 
gegeven of te geven bestemming, wijzigingen of voorzieningen noodzakelijk zijn, is huurder onverminderd het in 6.8.1 t/m
6.8.3 en 6.11.1 t/m 6.11.7 bepaalde ervoor aansprakeiijk dat bij de uitvoering van de werkzaamheden voldaan wordt aan 
ter zake door de overheid of andere daartoe bevoegde instanties gestelde of te stellen eisen. Huurder is ervoor 
aansprakelijk dat blijvend aan de vereisten van/in de afgegeven of af te geven vergunningen wordt voldaan. Verhuurder 
vrijwaart huurder derhalve niet tegen (overheids)bevelen tot nader onderzoek of tot het treffen van maatregelen.

Milieu
6.8.1 Wanneer bij aanvang van de huurovereenkomst een milieu-onderzoek ter zake van het gehuurde is ingesteld, en 
tijdens de duur van de huurovereenkomst of direct na de beëindiging van de huurovereenkomst - bij een gelijkwaardig 
onderzoek - onder, in, aan of rondom het gehuurde hogere concentraties van een of meer stoffen dan die waarop het 
eerdere onderzoek betrekking had, worden aangetroffen, dan dient de huurder de uit de verontreiniging voortvloeiende 
schade te vergoeden en is huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk voor kosten die verband houden met het 
opheffen van die verontreiniging of het treffen van maatregelen.
Huurder vrijwaart verhuurder ter zake tegen aanspraken van derden, daaronder begrepen overheidsinstanties.
6.8.2 Het gestelde in 6.8.1 is niet van toepassing indien huurder aantoont dat de verontreiniging niet door toedoen of 
nalatigheid van hem, zijn personeel dan wel personen of zaken die huurder onder zijn toezicht heeft, is ontstaan, noch een 
omstandigheid betreft die huurder kan worden toegerekend.
6.8.3 Verhuurder vrijwaart huurder niet tegen (overheids)bevelen tot nader onderzoek of het treffen van maatregelen. 

Afvalstoffen/chemisch afval
6.9 Huurder zal richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van de overheid of andere bevoegde instanties ten aanzien van 
het (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen nauwgezet naleven. Bij de niet- of niet volledige nakoming van deze 
verplichting is huurder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijke andere 
consequenties.
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Appartementsrecht
6.10.1 Indien het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, is of wordt gesplitst in appartementsrechten, zal 
huurder de uit de splitsingsakte en reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik inachtnemen. Hetzelfde 
geldt indien het gebouw of complex eigendom is of wordt van een coöperatie.
6.10.2 Verhuurder zal, voor zover dat in zijn vermogen ligt, niet meewerken aan het tot stand brengen van voorschriften die 
in strijd zijn met de huurovereenkomst.
6.10.3 Verhuurder draagt er zorg voor dat huurder in het bezit wordt gesteld van de in 6.10.1 bedoelde voorschriften 
omtrent het gebruik.

Verbodsbepalingen en voorschriften van orde
6.11.1 Het is huurder niet toegestaan:
a. in, op, aan of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te hebben, waaronder 
stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare, tenzij behorend tot de normale beroeps- of bedrijfsvoering;
b. vloeren van het gehuurde en van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt hoger te belasten dan 
bouwtechnisch toelaatbaar is of in de huurovereenkomst is aangegeven;
c. het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging optreedt, schade aan 
het gehuurde kan ontstaan of het aanzien van het gehuurde kan worden geschaad, waaronder mede wordt verstaan het 
gebruiken van transportmiddelen waardoor vloeren en wanden kunnen worden beschadigd;
d. wijzigingen of voorzieningen aan te brengen in, op of aan het gehuurde die in strijd zijn met voorschriften van de 
overheid en van de nutsbedrijven dan wel met de voorwaarden waaronder de eigenaar van het gehuurde de 
eigendom van het gehuurde heeft verworven of met andere beperkte rechten, of die voor andere huurders of 
omwonenden tot overlast leiden dan wel deze hinderen in hun gebruik.
6.11.2.1 Huurder zal verhuurder te allen tijde tijdig tevoren schriftelijk informeren over elke verandering of toevoeging die 
huurder in, aan of op het gehuurde wenst aan te brengen of te hebben, zoals naamsaanduidingen, reclames, borden, 
aankondigingen, publicaties, opstallen, getimmerten, uitstallingen, emballage, goederen, automaten, verlichting, zonwering, 
rolluiken, antennes met toebehoren, vlaggenmasten, het ondoorzichtig maken van ruiten e.d.
6.11.2.2 Onder veranderingen en toevoegingen wordt mede verstaan het aanbrengen van gaten in de gevels, vloeren en 
wanden.
6.11.2.3 Huurder heeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder nodig voor het geheel of gedeeltelijk 
veranderen van de inrichting of gedaante van het gehuurde, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het 
einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd.
6.11.2.4 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, verleent verhuurder geen toestemming voor veranderingen 
en toevoegingen die huurder wenst aan te brengen, indien deze bij het einde van de huur niet zonder schade aan het 
gehuurde en niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt of wanneer deze veranderingen en 
toevoegingen niet noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde, dan wei wanneer het huurgenot niet 
wordt verhoogd of wanneer zwaarwichtige bezwaren van de zijde van de verhuurder zich daartegen verzetten.
6.11.2.5 Verhuurder heeft het recht om met betrekking tot door huurder gewenste veranderingen of toevoegingen voor
schriften te geven, zoals ten aanzien van de uitvoering, plaats, afmeting en materiaalkeuze. Huurder is gehouden tot de 
naleving van voorschriften van daartoe bevoegde instanties met betrekking tot door huurder aangebrachte veranderingen 
of toevoegingen.
6.11.2.6 Door huurder al dan niet met toestemming van verhuurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen maken 
geen deel uit van het gehuurde.
6.11.2.7 Voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, moeten door of namens huurder aangebrachte 
veranderingen of toevoegingen voor het einde van de huur door huurder ongedaan zijn gemaakt.
6.11.2.8 Huurder doet afstand van rechten en aanspraken uit ongerechtvaardigde verrijking in verband met de door of 
namens huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de huur niet ongedaan zijn gemaakt, 
tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.11.2.9 Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan de dienst- en 
installatieruimten, de platten, daken, goten en de niet voor algemeen gebruik bestemde plaatsen van het gehuurde of van 
het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, te betreden of te laten betreden of
vervoermiddelen te stallen op andere dan de daartoe bestemde plaatsen.
6.11.3 Met betrekking tot de tijden waarbinnen en de wijze waarop laden en lossen plaatsvindt zal huurder zich gedragen 
naar de voorschriften van de overheid en andere bevoegde instanties, alsook naar de mondelinge en schriftelijke 
aanwijzingen van verhuurder,
6.11.4 Met betrekking tot de in 6.11.2.1 en 6.11.2.2 genoemde en bedoelde veranderingen, toevoegingen e.d. is verhuur
der op geen enkele wijze aansprakelijk.
6.11.5 Huurder zal brandblusvoorzieningen en vluchtwegen en nooddeuren in het gehuurde te allen tijde vrijhouden.
6.11.6 Indien tot het gehuurde een lift, rolbaan, roltrap of automatisch deurmechanisme of soortgelijke voorziening behoort 
dan wel het gehuurde per een of meer van genoemde voorzieningen of soortgelijke voorzieningen bereikbaar is, zal men 
uitsluitend op eigen risico van deze voorzieningen gebruik kunnen maken. Alle voorschriften, gegeven of nog te geven, door
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of namens verhuurder, de betrokken installateurs of de overheid, dienen nauwkeurig te worden nageleefd. Verhuurder mag 
- indien en zolang dit noodzakelijk is - genoemde voorzieningen buiten bedrijf stellen zonder dat huurder recht op een 
schadeloosstelling of vermindering van de huur kan doen gelden.
6.11.7 Indien door huurder aangebrachte zaken (waaronder begrepen reclame of andere aanduidingen) in verband met 
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde c.q. het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel 
uitmaakt tijdelijk moeten worden verwijderd, zullen de kosten van verwijdering, eventuele opslag en het opnieuw 
aanbrengen voor rekening en' risico van huurder komen, zulks ongeacht of verhuurder voor het aanbrengen van de 
betreffende zaken toestemming heeft verleend.

Verzoeken/toestemming
6.12.1 Indien verhuurder of huurder na ondertekening van deze huurovereenkomst een afwijking en/of aanvulling van 
enige bepaling van deze huurovereenkomst verlangt, dient verhuurder of huurder zijn verzoek voor deze afwijking en/of 
aanvulling schriftelijk in te dienen.
6.12.2 Indien en voor zover in enige bepaling van deze huurovereenkomst de toestemming van verhuurder of huurder 
wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schrifteiijk is verstrekt.
6.12.3 Een door verhuurder of huurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende 
gevallen. Verhuurder of huurder is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

Boetebepaling
7. Indien huurder zich, na door verhuurder behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in de huurovereenkomst 
en de in deze algemene bepalingen opgenomen voorschriften, verbeurt huurder aan verhuurder, voor zover geen 
specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van € 250,00 per dag voor elke dag dat huurder in 
verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden 
schade de verbeurde boete overtreft.

Onderhuur
8.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder is het huurder niet toegestaan het gehuurde geheel 
of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden 
over te dragen of in te brengen in een personenvennootschap of rechtspersoon.
8.2 ingeval huurder handelt in strijd met bovenstaande bepaling, verbeurt huurder aan verhuurder per kalenderdag dat de 
overtreding voortduurt een direct opeisbare boete, gelijk aan tweemaal de op dat moment voor huurder geldende huurprijs 
per dag, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding van de huurovereenkomst, alsmede 
schadevergoeding te vorderen.

Huurprijswijziging
9.1 Een in 4.5 van de huurovereenkomst overeengekomen wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de wijziging 
van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000 -100), gepubliceerd 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de 
gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de 
kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door 
het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt 
aangepast.
9.2 De huurprijs wordt niet gewijzigd indien een huurprijsindexering leidt tot een lagere huurprijs dan de laatst geldende. In 
dat geval blijft die laatst geldende huurprijs ongewijzigd, totdat bij een volgende indexering het indexcijfer van de 
kalendermaand, die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, hoger is dan 
het indexcijfer van de kalendermaand, die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de laatste 
huurprijsaanpassing heeft plaatsgevonden. Alsdan worden bij die huurprijswijziging de indexcijfers van de in de vorige zin 
bedoelde kalendermaanden gehanteerd.
9.3 Voor de geldigheid van een nieuwe geïndexeerde huurprijs is het niet nodig dat van een door te voeren of 
doorgevoerde indexering tevoren een afzonderlijke mededeling aan huurder is gedaan.
9.4 Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal 
een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent 
kan door de meest gerede partij aan de directeur van het CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is. 
De eventueel hieraan verbonden kosten worden door partijen elk voor de helft gedragen.
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Einde huurovereenkomst of gebruik
10.1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal huurder het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst of bij 
het einde van het gebruik van het gehuurde, aan verhuurder opieveren in de staat die bij aanvang van de huur in het 
proces-verbaal van oplevering is beschreven, behoudens normale slijtage en veroudering.
10.1.2 Mocht er bij aanvang van de huur geen proces-verbaal van oplevering van het gehuurde zijn opgemaakt, dan wordt 
het gehuurde door huurder bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik aan verhuurder 
opgeleverd in de staat die verhuurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de 
huurovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens normale 
slijtage en veroudering.
10.1.3 Bij discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur, wordt huurder verondersteld het gehuurde in 
goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen.
10.1.4 Verder wordt het gehuurde opgeleverd geheel ontruimd, vrij van gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk 
schoongemaakt onder afgifte van alle sleutels, keycards e.d. aan verhuurder. Huurder is verplicht alle zaken die door hem 
in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht of door hem van de voorgaande huurder of gebruiker zijn overgenomen op 
eigen kosten te verwijderen. Voor niet verwijderde zaken is verhuurder geen vergoeding verschuldigd. De niet verwijderde 
zaken kunnen op kosten van huurder worden verwijderd. Het gestelde in 6.11.2.6 en'6.11.2.7 Is van toepassing.
10.2 Indien huurder het gebruik van het gehuurde ontijdig heeft beëindigd, is verhuurder gerechtigd, zich op kosten van 
huurder toegang tot het gehuurde te verschaffen en zich in het bezit daarvan te stellen, zonder dat huurder enig recht op 
schadevergoeding heeft.
10.3 Alle zaken waarvan huurder kennelijk afstand heeft gedaan door deze in het gehuurde achter te laten bij het 
daadwerkelijk verlaten van het gehuurde, kunnen door verhuurder, naar verhuurders inzicht, zonder enige 
aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van huurder worden verwijderd. Verhuurder heeft het recht om deze zaken naar 
eigen goeddunken terstond op kosten van huurder te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien 
gewenst, te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden, dit alles tenzij verhuurder ermee bekend is dat de 
opvolgende huurder de zaken heeft overgenomen. In het laatste geval is huurder verplicht om tezamen met de opvolgend 
huurder een beschrijving op te stellen van alle zaken die door de opvolgend huurder zijn of worden overgenomen. Deze 
door huurder en de opvolgend huurder geparafeerde beschrijving van die zaken dient direct na het opstellen daarvan aan 
verhuurder te worden verstrekt.
10.4 Tenzij tussen huurder en verhuurder schriftelijk anders is overeengekomen, is huurder in, geen geval gerechtigd om 
zaken na beëindiging van de huurovereenkomst in het gehuurde achter te laten in afwachting van het antwoord op de 
vraag of een opvolgend huurder deze zaken wellicht wenst over te nemen. Als huurder zich hier niet aan houdt, is 
verhuurder gerechtigd om desbetreffende zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten van huurder te laten 
vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst, te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden.
10.5 Tijdig voor het einde van de huurovereenkomst of het gebruik, dient het gehuurde door partijen gezamenlijk te worden 
geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door partijen een rapport opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de 
staat van het gehuurde worden vastgelegd. Tevens wordt in dit rapport vastgelegd welke werkzaamheden ter zake van de 
bij de inspectie noodzakelijk gebleken reparaties en ten laste van huurder komend achterstallig onderhoud, nog voor 
rekening van huurder dienen te worden uitgevoerd alsmede de wijze waarop dit zal dienen te geschieden. De Inspectie van 
het gehuurde en de opmaak en de ondertekening van het inspectierapport zal geschieden door partijen dan wel door 
daartoe bevoegde vertegenwoordigers. Partijen kunnen zich achteraf niet op de onbevoegdheid van die 
vertegenwoordigers beroepen.
10.6 Indien huurder, na daartoe deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet binnen redelijke termijn meewerkt aan de 
inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in het Inspectierapport, is verhuurder bevoegd de inspectie 
buiten aanwezigheid van huurder uit te voeren en het rapport bindend voor partijen vast te stellen. Verhuurder zal huurder 
onverwijld een exemplaar van dit rapport ter hand stellen.
10.7 Huurder is gehouden de door hem op basis van het inspectierapport uit te voeren werkzaamheden binnen de in het 
rapport vastgelegde - of nader tussen partijen overeengekomen - termijn ten genoegen van verhuurder uit te voeren c.q. te 
doen uitvoeren. Indien huurder, ook na ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk nalatig blijft in de nakoming van zijn uit het 
rapport voortvloeiende verplichtingen, is verhuurder gerechtigd zelf deze werkzaamheden te laten uitvoeren en de daaraan 
verbonden kosten op huurder te verhalen.
10.8 Over de tijd die met het herstel is gemoeid, gerekend vanaf de datum van het einde van de huurovereenkomst, is 
huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs en vergoeding voor 
bijkomende leveringen en diensten, onverminderd verhuurders aanspraak op vergoeding van de verdere schade en 
kosten.



Schade en aansprakelijkheid
11.1 Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde zoals schade 
ais gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, storm, vorst ot enig andere weersgesteldheid, In- en uitstroming van gassen of 
vloeistoffen. Huurder moet verhuurder terstond op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade of een gebeurtenis als 
bedoeld in 11.6 voordoet of dreigt voor te doen.
11.2 Indien huurder hiertoe de mogelijkheid heeft, geldt het bovenstaande eveneens ten aanzien van het gebouw of 
complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.
11.3 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan het gehuurde tenzij huurder bewijst dat 
hem, de personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor huurder 
aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten, onverminderd 
het gestelde in 13.1,13.4 en 13,5 over de onderhouds-, herstel- en vernieuwingsverplichtingen van huurder.
11.4 Huurder vrijwaart verhuurder tegen boetes die verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van 
huurder.
11.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het 
aangaan van de huurovereenkomst.
11.6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van huurder en huurder heeft 
geen recht op huurprijsvermindering, geen recht op verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting en geen 
recht op ontbinding van de huurovereenkomst in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van gebreken, 
waaronder die ten gevolge van zichtbare en onzichtbare gebreken aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan 
het gehuurde deel uitmaakt, weersomstandigheden, stagnatie in de bereikbaarheid van het gehuurde, leegstand elders, 
stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, storing van de installaties en 
apparatuur, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, brand, ontploffing, tekortkomingen in de leveringen eji diensten. 
Eveneens is verhuurder niet aansprakelijk voor schade aan de persoon of goederen van derden die in hét gehuurde 
aanwezig zijn en huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van die derden ter zake,
11.7 Huurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en 
toevoegingen. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder 
aangebrachte veranderingen en voorzieningen.
11.8 Verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van huurder of voor schade als gevolg van de activiteiten van 
andere huurders of van belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken, of voor gebreken die zijn 
ontstaan doordat huurder zijn onderhoudsplicht niet is nagekomen.
11.9 Het gestelde 11.6 en 11,8 ten aanzien van de bedrijfsschade geldt niet bij schade als gevolg van grove schuld of 
ernstige nalatigheid van verhuurder ten aanzien van de staat van het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het 
gehuurde deel uitmaakt. Evenmin geldt het gestelde in 11.6 en 11.8 ten aanzien van de bedrijfsschade indien de schade 
het gevolg is van een gebrek aan het gehuurde dat verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of had 
behoren te kennen, tenzij het gaat om gebreken waarvan huurder op de hoogte was of had kunnen zijn door zijn 
onderzoek als omschreven in 4, welk gebrek alsdan tussen partijen niet als een gebrek kan worden beschouwd.

Bankgarantie
12.1 Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst zal huurder bij ondertekening 
van de huurovereenkomst aan verhuurder afgeven een bankgarantie overeenkomstig een door verhuurder aangegeven 
model ter grootte van een in de huurovereenkomst weergegeven bedrag gerelateerd aan de betalingsverplichtingen van 
huurder aan verhuurder. Deze bankgarantie dient mede te gelden voor de verlengingen van de huurovereenkomst inclusief 
wijzigingen daarvan en dient geldig te blijven tot tenminste zes maanden na de datum waarop het gehuurde feitelijk is 
ontruimd en tevens de huurovereenkomst is beëindigd. Bovendien dient deze bankgarantie te gelden voor de 
rechtsopvolger(s) van verhuurder.
12.2 Huurder heeft geen aanspraak op verrekening van enig bedrag met de bankgarantie.
12.3 Ingeval de bankgarantie is aangesproken, zal huurder op eerste verzoek van verhuurder voor een nieuwe 
bankgarantie, die voldoet aan het gestelde In 12.1 en 12.4, tot het volledige bedrag zorgdragen.
12.4 Huurder is verplicht om, na opwaartse aanpassing van de huurprijs, van de vergoeding voor leveringen en diensten of 
het voorschot daarop en van de geldende omzetbelasting, op eerste verzoek van verhuurder terstond een nieuwe 
bankgarantie te doen afgeven tot een bedrag aangepast aan de nieuwe betalingsverplichting.
12.5 Voor het ingaan van elke nieuwe huurperiode uit hoofde van een huurverlenging zal huurder op eerste verzoek van 
verhuurder zorgdragen voor een nieuwe bankgarantie tot een bedrag aangepast aan de nieuwe betalingsverplichting.
12.6 Indien huurder niet voldoet aan de in dit artikel omschreven verplichtingen, verbeurt huurder aan verhuurder per 
overtreding een direct opeisbare boete van € 250,00 per kalenderdag dat huurder in gebreke blijft nadat huurder per 
aangetekende brief op het verzuim is gewezen.
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Onderhoud, herstel en vernieuwingen, inspecties en keuringen
13.1 Voor rekening van verhuurder zijn de kosten van de hierna in 13.3 weergegeven onderhouds-, herstel-, en ver- 
nieuwingswerkzaamheden aan het gehuurde. Voor rekening van huurder zijn de kosten van de overige onderhouds-, 
herstel-, en vernieuwingswerkzaamheden, waaronder begrepen de kosten van inspecties en keuringen, aan het gehuurde. 
Indien het gehuurde deel uitmaakt van een gebouw of complex, geldt het bovenstaande eveneens voor de kosten van de 
bedoelde werkzaamheden ten behoeve van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, zoals 
werkzaamheden aan gemeenschappelijke installaties, ruimten en andere gemeenschappelijke voorzieningen.
13.2 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, worden de in 13.3 en 13.4 bedoelde werkzaamheden verricht door, dan 
wel in opdracht van de partij voor wiens rekening die werkzaamheden zijn. Partijen dienen tijdig tot het verrichten van 
bedoelde werkzaamheden over te gaan.
13.3 Voor rekening van verhuurder zijn de kosten van:
a. onderhoud, herstel en vernieuwing van constructieve onderdelen van het gehuurde, zoals funderingen, kolommen, 
balken, bouwvloeren, daken, platten, bouwmuren, buitengevels;
b. onderhoud, herstel en vernieuwing van tot het gehuurde behorende trappen, traptreden, rioleringen, goten, buiten
kozijnen. Terzake van rioleringen geldt onverminderd het In 13.4 sub k. gestelde;
c. vervanging van onderdelen en vernieuwing van tot het gehuurde behorende installaties;
d. buitenschilderwerk.
De onder at/m d genoemde werkzaamheden zijn voor rekening van. verhuurder, tenzij het werkzaamheden betreft die 
moeten worden beschouwd als kleine herstellingen waaronder begrepen gering en dagelijks onderhoud in de zin van de 
wet dan wel werkzaamheden aan zaken die niet door of vanwege verhuurder in, op of aan het gehuurde zijn aangebracht.
13.4 Ter verduidelijking dan wel in afwijking of in aanvulling op 13.1 zijn voor rekening van huurder:
a. het uitwendig onderhoud indien en voor zover het werkzaamheden betreft die moeten, worden beschouwd als kleine 
herstellingen waaronder begrepen gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet, alsmede inwendig onderhoud niet 
zijnde onderhoud ais bedoeld in 13.3 een en ander onverminderd het hier verder bepaalde;
b. onderhoud, herstel en vernieuwing van hang- en sluitwerk, beglazing en glasdeuren, spiegel-, venster- en andere ruiten;
c. onderhoud en herstel van rolluiken, jaloezieën, markiezen en andere zonwering;
d. onderhoud, herstel en vernieuwing van schakelaars, stopcontacten, belinstallaties, lampen, verlichting (inclusief arma
turen), accu's, vloerbedekking, stoffering, binnenschilderwerk, gootstenen, pantryinrichting, sanitair;
e. onderhoud, herstel en vernieuwing van leidingen en kranen van gas, water en elektriciteit, brand-, braak- en diefstal- 
preventieve voorzieningen met al wat daartoe behoort;
f. onderhoud, herstel en vernieuwing van erfafscheidingen, tuin en erf waaronder de bestrating;
g. het periodiek en correctief onderhoud, alsmede de periodieke keuringen en het afstandsbeheer van de tot het gehuurde 
behorende technische installaties, waaronder mede begrepen vernieuwing van kleine onderdelen. Deze werkzaamheden 
mogen slechts worden verricht door bedrijven die door verhuurder zijn goedgekeurd.
h. al dan niet van overheidswege voorgeschreven en andere redelijkerwijs noodzakelijk geachte (zowel periodieke als inci
dentele) keuringen en inspecties op het gebied van deugdelijkheid en veiligheid of ter controle van de goede werking van 
tot het gehuurde of zijn onroerende aanhorigheden behorende (al dan niet technische) installaties; bedoelde keuringen en 
inspecties worden in opdracht van verhuurder verricht; wat betreft de daaraan verbonden kosten is het hierna gestelde in 
16.3 tot en met 16.8 voor zover mogelijk van toepassing.
i. onderhoud, herstel en vernieuwing van zaken die door of vanwege huurder al dan niet 'uit hoofde van een aan huurder 
door verhuurder ter beschikking gestelde stelpost, zijn of worden aangebracht.
j. de zorg voor het schoonmaken en schoonhouden van het gehuurde, zowel in- als uitwendig, waaronder mede wordt ver
staan het schoonhouden van ramen, van rolluiken, jaloezieën, markiezen en andere zonwering, kozijnen en gevels van het 
gehuurde, alsook het verwijderen van graffiti aangebracht op het gehuurde.
k. de zorg voor het legen van vetvangputten, het schoonmaken en ontstoppen van putten, goten en alle afvoeren/ 
rioleringen tot aan de gemeentelijke hoofdriolering van het gehuurde, het vegen van schoorstenen en het reinigen van 
ventilatiekanalen.
13.5 Onderhoud, herstel en vernieuwing van door of vanwege huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen zijn 
voor rekening van huurder.
13.6 indien huurder na aanmaning nalaat voor zijn rekening komend onderhoud, herstel of vernieuwing uit te voeren - dan 
wel indien naar het oordeel van verhuurder deze werkzaamheden op onoordeelkundige of slechte wijze zijn uitgevoerd - is 
verhuurder gerechtigd de door hem noodzakelijk geachte onderhoud-, herstel- of vernieuwingswerkzaamheden voor 
rekening en risico van huurder te verrichten of te doen verrichten.
Indien de voor rekening van huurder komende werkzaamheden geen uitstel kunnen gedogen, is verhuurder gerechtigd 
deze terstond voor huurders rekening te verrichten of te doen verrichten.
13.7 Bij door verhuurder uit te voeren onderhouds-, herstel-, of vernieuwingswerkzaamheden zal verhuurder tevoren met 
huurder overleggen op welke wijze daarbij zoveel mogelijk met diens belangen rekening kan worden gehouden. Vinden 
deze werkzaamheden op wens van huurder buiten normale werktijden plaats, dan komen de extra kosten daarvan voor 
rekening van huurder.

7 .



13.8 Huurder is aansprakelijk voor het goed en vakkundig gebruik van de technische installaties in het gehuurde. Huurder 
is eveneens aansprakelijk voor het door hem of in zijn opdracht aan de installaties uitgevoerd onderhoud. De om
standigheid dat het onderhoud is uitgevoerd door een door verhuurder goedgekeurd bedrijf ontslaat huurder niet van deze 
aansprakelijkheid.
13.9 Huurder zal verhuurder onverwijld schriftelijk in kennis stellen van gebreken aan het gehuurde. Huurder geeft ver
huurder in dat bericht een redelijke termijn, die behoudens in geval van calamiteiten, tenminste zes weken bedraagt om 
een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van verhuurder komend gebrek.
13.10 Indien huurder en verhuurder overeen zijn gekomen dat de voor rekening van huurder komende werkzaamheden in 
verband met het onderhoud, herstel en vernieuwing in, op of aan het gehuurde, het gebouw of complex waarvan het 
gehuurde deel uitmaakt als genoemd in 13.1, 13.4 en 13.5 niet in opdracht van huurder maar van verhuurder worden 
uitgevoerd, dan worden de kosten hiervan door verhuurder aan huurder doorberekend. !n een aantal gevallen worden 
daartoe door verhuurder onderhoudscontracten afgesloten.

Aanpassingen door of vanwege verhuurder
14.1 Het is verhuurder toegestaan om op, aan of in het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel 
uit-maakt of aan belendingen werkzaamheden en onderzoek te (doen) verrichten in het kader van onderhoud, herstel en 
vernieuwing. Daarin zijn begrepen het aanbrengen van extra voorzieningen en wijzigingen of werkzaamheden die nodig 
zijn in verband met (milieu-) eisen of maatregelen van de overheid of nutsbedrijven of andere daartoe bevoegde instanties.
14.2 Als verhuurder wenst over te gaan tot renovatie van het gehuurde zal hij huurder een renovatievoorstel doen. Een 
renovatievoorstel van verhuurder wordt vermoed redelijk te zijn, indien het de instemming heeft van tenminste 51% van de 
huurdeirs waarvan het gehuurde bij de renovatie betrokken is en die huurders tezamen tenminste 70% van het aantal m2 
verhuurbaar vloeroppervlak inclusief leegstand huren van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt en 
dat bij de renovatie betrokken is. Ten behoeve van de procentuele berekening wordt verhuurder als huurder van het niet- 
verhuurde aantal m2 verhuurbaar vloeroppervlak aangemerkt.
14.3 Onder renovatie wordt verstaan (gedeeltelijke) sloop, vervangende nieuwbouw, toevoegingen en veranderingen van 
het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.
14.4 Het gestelde in artikel 7: 220 lid 1, 2 en 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Renovatie en onderhouds
werkzaamheden van het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt leveren voor 
huurder geen gebreken op. Huurder zal onderhoudswerkzaamheden en renovatie van het gehuurde of van gebouw of 
complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, gedogen en verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht te 
hebben op vermindering van de huurprijs, vermindering van een andere betalingsverplichting, geheel of gedeeltelijke 
ontbinding van de huurovereenkomst en/of op schadevergoeding.
14.5 Ten aanzien van die gedeelten van het gehuurde waartoe huurder geen exclusief gebruiksrecht heeft, zoals gemeen
schappelijke ruimten, liften, (rol)trappen, trappenhuizen, gangen, toegangen en of andere onroerende aanhorigheden is het 
verhuurder toegestaan de gedaante en de inrichting daarvan aan te passen en deze gedeelten van het gehuurde te 
verplaatsen of te laten vervallen.

Toegang verhuurder
15.1 Indien verhuurder een taxatie van het gehuurde wil (laten) verrichten, dan wel wenst over te gaan tot het verrichten 
van werkzaamheden in, op of aan het gehuurde is huurder verplicht verhuurder of degene die zich ter zake bij huurder zal 
vervoegen, toegang te verlenen en tot de noodzakelijk geachte werkzaamheden in staat te stellen.
15.2 Ter uitvoering van het in het eerste lid vermelde zijn verhuurder en/of alle door hem aan te wijzen personen 
gerechtigd het gehuurde na overleg met huurder op werkdagen tussen 07,00 en 17.30 uur te betreden,
In noodgevallen is verhuurder gerechtigd ook zonder overleg en zo nodig buiten vermelde tijdstippen het gehuurde te 
betreden.
15.3 Bij voorgenomen verhuur, verkoop of veiling van het gehuurde en gedurende één jaar voor het einde van de 
huurovereenkomst, is huurder verplicht, zonder enige vergoeding, gedurende minstens twee werkdagen per week, na 
voorafgaande mededeling door verhuurder of diens gemachtigde, gelegenheid te geven tot bezichtiging van het gehuurde. 
Huurder zal de gebruikelijke ‘te huur' of 'te koop' borden of biljetten aan of bij het gehuurde gedogen.

Kosten van leverfngen en diensten
16.1 Boven de huurprijs zijn voor rekening van huurder de kosten van levering, transport, de meting en het verbruik van 
water en energie ten behoeve van het gehuurde, waaronder begrepen de kosten van het aangaan van de betreffende 
overeenkomsten en de meterhuur, alsmede eventuele andere kosten en boetes die door de nutsbedrijven in rekening 
worden gebracht. Huurder dient zelf de overeenkomsten tot levering met de betrokken instanties af te sluiten, tenzij het 
gehuurde geen afzonderlijke aansluitingen heeft en/of verhuurder als onderdeel van de overeengekomen leveringen en 
diensten hiervoor zorgdraagt.
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16.2 Indien tussen partijen geen bijkomende leveringen en diensten zijn overeengekomen, draagt huurder voor eigen 
rekening en risico en ten genoegen van verhuurder daar zorg voor. Huurder sluit in dat geval zelf, door verhuurder vooraf 
goed te keuren, servicecontracten af met betrekking tot de tot het gehuurde behorende installaties.
16.3 Indien partijen zijn overeengekomen dat door of vanwege verhuurder bijkomende leveringen en diensten worden 
verzorgd, stelt verhuurder de daarvoor door huurder verschuldigde vergoeding vast op basis van de kosten die met de 
leveringen en diensten en de daaraan verbonden administratieve werkzaamheden zijn gemoeid. Voor zover het gehuurde 
deel uitmaakt van een gebouw of complex en de leveringen en diensten mede betrekking hebben op andere daartoe 
behorende gedeelten, stelt verhuurder het redelijkerwijs voor rekening van huurder komende aandeel in de kosten van die 
leveringen en diensten vast. Verhuurder hoeft daarbij geen rekening te houden met de omstandigheid dat huurder van een 
of meer van deze leveringen en diensten geen gebruik maakt. Als een of meer gedeelten van het gebouw of complex niet 
in gebruik zijn, draagt verhuurder er bij de bepaling van huurders aandeel zorg voor dat dit niet hoger wordt dan wanneer 
het gebouw of complex volledig in gebruik zou zijn.
16.4 Verhuurder verstrekt huurder over elk jaar een rubrieksgewijs overzicht van de kosten van de leveringen en diensten, 
met vermelding van de wijze van berekening daarvan en van, voor zover van toepassing, het aandeel van huurder in die 
kosten.
16.5 Na het einde van de huur wordt een overzicht verstrekt over de periode Waarover dit nog niet was geschied. 
Verstrekking van dit laatste overzicht vindt plaats na verloop van maximaal 14 maanden gerekend vanaf het tijdstip waarop 
het vorige overzicht werd verstrekt. Huurder noch verhuurder zal voortijdig aanspraak maken op verrekening.
16.6 Wat blijkens het overzicht over de betreffende periode, rekening houdend met voorschotbetalingen, door huurder te 
weinig is betaald of door verhuurder te veel is ontvangen, wordt binnen een maand na verstrekking van het overzicht 
bijbetaald of terugbetaald. Betwisting van de juistheid van het overzicht heeft geen schorsing van deze verplichting tot 
betaling tot gevolg.
16.7 Verhuurder heeft het recht de leveringen en diensten, na overleg met huurder, naar soort en omvang te wijzigen of te 
laten vervallen.
16.8 Verhuurder heeft het recht het door huurder verschuldigde voorschot op de vergoeding voor leveringen en diensten 
tussentijds aan te passen aan de door hem verwachte kosten, onder meer in een geval als bedoeld in 16.7.
16.9 Ingeval de levering van gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water tot de door verhuurder verzorgde leveringen en 
diensten behoort, kan verhuurder na overleg met huurder de wijze van het bepalen van het verbruik en daaraan gekoppeld 
huurders aandeel in de kosten van het verbruik aanpassen.
16.10 Wordt het verbruik van gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water bepaald aan de hand van verbruiksmeters en 
ontstaat wegens niet of onjuist functioneren van deze meters een geschil over huurders aandeel in de kosten van verbruik, 
dan wordt dit aandeel vastgesteld door een door verhuurder geraadpleegd bedrijf dat in het meten en vaststellen van 
afgenomen gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water is gespecialiseerd. Dit geldt eveneens bij beschadiging, 
vernietiging of fraude met betrekking tot de meters, onverminderd alle andere rechten die verhuurder in dat geval 
tegenover huurder heeft, zoals het recht op herstel of vernieuwing van de meters en vergoeding van geleden schade,
16.11 Verhuurder is, behoudens in geval van ernstige nalatigheid of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade die 
het gevolg is van het niet functioneren dan wei de niet behoorlijke leverantie van de hiervoor bedoelde voorzieningen en 
diensten. Evenmin zal huurder in dergelijke gevallen aanspraak kunnen maken op huurprijsvermindering en/of verrekening 
met enige betalingsverplichting.

Kosten, verzuim
17.1 In alle gevallen waarin verhuurder een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan huurder doet uitbrengen, 
of in geval van procedures tegen huurder om deze tot nakoming van de huurovereenkomst of tot ontruiming te dwingen, is 
huurder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte - met uitzondering van de ingevolge een 
definitieve rechterlijke beslissing door verhuurder te betalen proceskosten - aan verhuurder te voldoen.
De gemaakte kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat niet lager is dan het gebruikelijke 
tarief dat door gerechtsdeurwaarders wordt gehanteerd.
17.2 Huurder is in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn.

Betalingen
18.1 De betaling van de huurprijs en van al hetgeen verder krachtens deze huurovereenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk 
op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel - zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering 
welke huurder op verhuurder heeft of meent te hebben - geschieden door storting dan wel overschrijving op een door 
verhuurder op te geven rekening. Dit laat onverlet de bevoegdheid van huurder om gebreken zelf te verhelpen en de 
redelijke kosten daarvan in mindering te brengen op de huur indien verhuurder met het verhelpen daarvan in verzuim is. 
Het staat verhuurder vrij door middel van schriftelijke opgave aan huurder wijziging aan te brengen in de plaats of wijze van 
betaling. Verhuurder is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering uit de huurovereenkomst een door hem van
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huurder ontvangen betaling in mindering komt, tenzij huurder bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. In het laatste 
geval is het gestelde in artikel 6:50 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
18.2 Telkens indien een uit hoofde van de huurovereenkomst door huurder verschuldigd bedrag niet prompt op de 
vervaldag is voldaan, verbeurt huurder aan verhuurder van rechtswege per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat 
bedrag een direct opeisbare boete van 2% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als 
een volle maand geldt, met een minimum van € 300,00 per maand.

Belastingen, lasten, heffingen, premies

Omzetbelasting
19.1 Indien is overeengekomen dat over de huurprijs omzetbelasting in rekening wordt gebracht, verklaren huurder en 
verhuurder uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder het gehuurde voor 
tenminste het bij wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken of laten gebruiken 
voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor een met omzet
belasting belaste (ver)huur.
19.2 Maken huurder en verhuurder gebruik van de mogelijkheid om op grond van Mededeling 45, besluit van 24 maart 
1999, nr. VB 99/571, af te zien van het indienen van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste 
verhuur en te. volstaan met een door huurder in te vullen en te ondertekenen verklaring, welke verklaring integraal 
onderdeel uitmaakt van de onderhavige huurovereenkomst.
19.3. a Indien huurder het gehuurde niet (meer) gebruikt of laat gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van 
omzetbelasting en daardoor de uitzondering op de vrijstelling van afdracht van omzetbelasting over de huur wordt 
beëindigd, is huurder niet langer omzetbelasting over de huurprijs aan verhuurder c.q, diens rechtsopvolger(s) 
verschuldigd, doch dan is huurder met ingang van de datum waarop die beëindiging van kracht wordt, naast <Üe huurprijs in 
plaats van omzetbelasting een zodanige afzonderlijke vergoeding aan verhuurder c,q diens rechtsopvoiger(s) verschuldigd 
dat deze volledig wordt gecompenseerd voor:
I De als gevolg van het beëindigen van de. optie voor verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) niet (langer) aftrekbare 

omzetbelasting op de exploitatiekosten van het gehuurde of investeringen daarin.
II De omzetbelasting die verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) als gevolg van het beëindigen van de optie wegens 

herrekening als bedoeld in'artikel 15, lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of herziening als bedoeld in de 
artikelen 11 tot en met 13 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 aan de fiscus moet betalen.

III Alle overige schade die verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) door het beëindigen van de optie lijdt.
19.3. b Het door verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s), door het beëindigen van de optie te lijden financiële nadeel wordt 
door huurder aan verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) voldaan steeds gelijktijdig met de periodieke huurprijsbetalingen 
en wordt, met uitzondering van de schade als bedoeld in 19.3.a sub I, zo mogelijk door middel van een annuïteit, gelijkelijk 
verdeeld over de resterende duur van de lopende huurperlode, doch is terstond, volledig en ineens van huurder opeisbaar 
als de huurovereenkomst om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd.
19.4 Het in 19.3.a sub II gestelde is niet van toepassing indien bij het sluiten van de onderhavige huurovereenkomst de 
herzieningsperiode voor de aftrek van voorbelasting ter zake van het gehuurde is verstreken.
19.5 Wanneer zich een situatie als bedoeld in 19,3.a voordoet zal verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) aan huurder 
berichten welke bedragen door verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de fiscus moeten worden betaald en inzicht 
geven in de overige schade als bedoeld in 19.3.a sub III. Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) zal zijn medewerking 
verlenen indien huurder de opgave van verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een 
onafhankelijke registeraccountant, De kosten hiervan zijn voor rekening van huurder.
19.6 Ingeval in enig boekjaar niet is voldaan aan het gebruik of laten gebruiken van het gehuurde voor doeleinden als 
weergegeven in 19.1, stelt huurder de verhuurder c.q diens rechtsopvolger(s) binnen vier weken na afloop van het 
desbetreffende boekjaar door middel van een door hem (huurder) ondertekende verklaring hiervan in kennis. Binnen 
dezelfde termijn zendt huurder een afschrift van die verklaring aan de Inspecteur der Omzetbelasting.
19.7 Indien huurder niet voldoet aan de informatieverplichting als bedoeld in 19.6 en/of niet voldoet aan de verplichting tot 
ingebruikname als bedoeld in 19.9, of achteraf blijkt dat huurder van een onjuist uitgangspunt is uitgegaan en verhuurder 
c.q. diens rechtsopvolger(s) daardoor naar achteraf blijkt ten onrechte omzetbelasting over de huurprijs in rekening heeft 
gebracht, is huurder in verzuim en is verhuurder c.q. diens rechtsopvolger gerechtigd het daardoor ontstane financiële 
nadeel op huurder te verhalen. Dit nadeel betreft de volledige ter zake door verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) alsnog 
aan de fiscus verschuldigde omzetbelasting vermeerderd met rente, eventuele verhogingen, alsmede verdere kosten en 
schade. Het in dit lid gestelde voorziet in een schadevergoedingsregeling voor het geval de optie met terugwerkende 
kracht mocht worden beëindigd, zulks naast de in 19,3.a weergegeven regeling. De extra schade die voor verhuurder c.q. 
diens rechtsopvolger(s) uit die terugwerkende kracht voortvloeit, is terstond, volledig en ineens van huurder opeisbaar. 
Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) zal zijn medewerking verlenen indien huurder de opgave van deze extra schade 
van verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een onafhankelijke register-accountant. De kosten 
hiervan zijn voor rekening van huurder.
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19.8 Het In 19.3.a, 19.3.b, 19.5 en 19.7 gestelde is eveneens van toepassing indien verhuurder c.q. diens 
rechtsopvoiger(s) eerst na, al dan niet tussentijdse, beëindiging van de huurovereenkomst wordt geconfronteerd met 
schade door de beëindiging van de voor partijen geldende optie, welke schade alsdan terstond, volledig en ineens door 
verhuurder, respectievelijk diens rechtsopvolger(s), opeisbaar is.
19.9 Onverkort het overigens in deze huurovereenkomst ter zake bepaalde, zal huurder het gehuurde in elk geval, met 
toepassing van het optierecht, in gebruik nemen of in gebruik laten nemen voor het einde van het boekjaar volgend op het 
boekjaar waarin huurder het gehuurde is gaan huren.

Overige belastingen, lasten, heffingen, premies, e.d,
20.1 Voor rekening van huurder komen, ook als verhuurder daarvoor wordt aangeslagen:
a. de onroerende-zaakbelasting ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde en het feitelijk medegebruik van 
dienstruimten, algemene ruimten en zogenaamde gemeenschappelijke ruimten;
b. milieuheffingen waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en de bijdrage zuiveringskosten afvalwater 
en iedere andere bijdrage uit hoofde van milieubescherming;
c. baatbelasting, of daarmee ven/vante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte daarvan, indien en voor 
zover huurder is gebaat bij datgene op grond waarvan de aanslag of heffing wordt opgelegd;
d. rioolrecht;
e. overige bestaande of toekomstige belastingen, waaronder mede begrepen belastingen die worden geheven voor 
voorzieningen in openbaar gebied zoals vlaggenbelasting en reclamebelasting, precariorechten, lasten, heffingen en 
retributies:

terzake van het feitelijk gebruik van het gehuurde; 
terzake van goederen van huurder;
die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, als het gehuurde niet aan huurder in gebruik zou 
zijn gegeven.

20.2 Indien de voor rekening van huurder komende lasten, rechten of belastingen bij verhuurder worden geïnd, moeten 
deze door huurder op eerste verzoek van verhuurder aan laatstgenoemde worden voldaan. .
20.3 Indien in verband met de aard of uitoefening van het beroep of bedrijf van huurder voor het gehuurde, dan wel het 
gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, een hogere dan normale premie van brandverzekering voor 
opstal of inventaris en goederen aan verhuurder of andere huurders van het gebouw of complex in rekening wordt 
gebracht, zal huurder het meerdere boven de normale premie aan verhuurder of die andere huurders vergoeden. 
Verhuurder en andere huurders zijn vrij in de keuze van de verzekeringsmaatschappij, de bepaling van de verzekerde 
waarde en de beoordeling van de redelijkheid van de verschuldigde premie.
Onder "normale premie" wordt verstaan de premie die verhuurder of huurder, bij een te goeder naam en faam bekend 
staande assuradeur kan bedingen voor het verzekeren van het gehuurde respectievelijk zijn inventaris en goederen, tegen 
brandrisico op het moment direct voorafgaande aan het afsluiten van deze huurovereenkomst, zonder daarbij rekening te 
houden met de aard van het door huurder in het gehuurde uit te oefenen bedrijf of beroep, alsmede - gedurende de duur 
van de huurovereenkomst - elke aanpassing van deze premie, die niet een gevolg is van een verandering van de aard of 
omvang van het verzekerde risico.

Hoofdelijkheid
21.1 Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk 
en ieder voor het geheel jegens verhuurder aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen. 
Uitstel van betaling of kwijtschelding door verhuurder aan één der huurders of een aanbod daartoe, betreft alleen die 
huurder.
21.2 De verbintenissen uit de huurovereenkomst zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van huurder betreft, 
hoofdelijk.

Niet tijdige beschikbaarheid
22.1 Bij het niet beschikbaar zijn van het gehuurde op de overeengekomen ingangsdatum van de huur, doordat het 
gehuurde niet tijdig gereed is gekomen, de vorige gebruiker het gehuurde niet tijdig heeft ontruimd of verhuurder de door 
hem te verzorgen vergunningen van overheidswege nog niet heeft verkregen, is huurder tot de datum waarop het 
gehuurde hem ter beschikking staat geen huurprijs en geen vergoeding wegens bijkomende leveringen en diensten 
verschuldigd en schuiven ook zijn overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op. De 
huurprijsindexeringsdatum blijft ongewijzigd.
22.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende schade voor huurder, tenzij hem ter zake 
ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten.
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22.3 Huurder kan geen ontbinding vorderen, tenzij de te tate oplevering veroorzaakt is door ernstige nalatigheid of grove 
schuld van verhuurder en een dusdanige vertraging tot gevolg heeft, dat van huurder in redelijkheid niet verlangd kan 
worden dat de huurovereenkomst ongewijzigd in stand blijft.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
23. Indien huurder een natuurlijk persoon is, verstrekt huurder bij het aangaan van deze huurovereenkomst, door 
ondertekening daarvan, toestemming aan verhuurder en aan de beheerder om de persoonsgegevens van huurder in een 
bestand op te nemen / te verwerken.

Domicilie
24.1 Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van verhuurder aan huurder in verband met de 
uitvoering van dit huurcontract, gericht aan het adres van het gehuurde.
24.2 Huurder verplicht zich in geval huurder zijn bedrijf daadwerkelijk niet meer in het gehuurde uitoefent, verhuurder 
daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van een nieuw domicilie.
24.3 Voor het geval huurder het gehuurde verlaat zonder opgave van een nieuw domicilie aan verhuurder, geldt het adres 
van het gehuurde als domicilie van huurder.

Klachten
25. Huurder zal klachten en wensen schriftelijk indienen. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen geschieden. In 
dergelijke gevallen zal huurder de klacht of wens zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen.

Beheerder
26. Indien door verhuurder een beheerder is of wordt aangesteld, zal huurder zich omtrent alle met de huurovereenkomst 
verband houdende aangelegenheden met de beheerder verstaan.

Slotbepaling
27. Indien een deel van de huurovereenkomst of van deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan iaat dit de 
geldigheid van het overige deel van de huurovereenkomst en deze algemene bepalingen onverlet.
In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, 
als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend 
zouden hebben.
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Gemeente Utrecht

Huurovereenkomst zomerexploitatie Zwembad Krommerijn

Herontwikkeling zwembad KrommerijnDossiernaam
100866Kenmerk/registratienummer
DefinitiefVersie
1 5 mei 201 5, versie 5Datum

ONDERGETEKENDEN
1. De gemeente Utrecht, op basis van een (sub)volmacht als bedoeld in art. 1 71 Gemeentewet 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B. Stam, in zijn functie van hoofd Utrechtse 
Vastgoedorganisatie, die krachtens een mandaatbesluit van het College van B&W en een 
ondermandaatbesluit van algemeen directeur als bedoeld in art. 1 60 Gemeentewet besluit tot het 
aangaan van deze overeenkomst,

hierna te noemen de ‘Verhuurder'

Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn, gevestigd te Utrecht aan de Prof. Jordanlaan 18, 
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 6061 2263, rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door
functie van bestuurders

2.

I) in de(I),I).

hierna te noemen ‘Huurder1

gezamenlijk te noemen 'Partijen',

OVERWEGENDE DAT
a. Verhuurder eigenaar is van Zwembad ‘De Krommerijn’, gelegen aan de Weg naar Rhijnauwen 3 te 

Utrecht, kadastraal bekend Gemeente Utrecht, sectie N, nummer 1403, met daarop gelegen 
opstallen waaronder een 50-meter-bassin met een te openen en te sluiten dakconstructie met 
vaste spanten over het bassin en een daaraan gelegen gebouw, bestaande uit twee bouwlagen, 
met diverse voorzieningen waaronder een kassa, een receptie, kleedkamers, douches, toiletten, 
een technische ruimte, een kantine en voorts een door een derde te exploiteren bedrijfsruimte 
(hierna: 'Zwembadcomplex').

b. De Stichting waarmee Huurder opereert is in augustus 201 0 onder andere opgericht om - onder 
nader met Verhuurder overeen te komen voorwaarden - deels de exploitatie van het nieuwe 
zwembad ter hand te nemen;

c. In de 'Huurovereenkomst Deelexploitatie Zwembad De Krommerijn, d.d. 22 mei 201 3, zijn Partijen 
overeengekomen dat Huurder gedurende 8 maanden, grofweg september tot en met april een 
groot deel van het Zwembadcomplex huurt en gedurende deze gehele periode verantwoordelijk is 
voor de exploitatie van het betreffende deel;

d. In het Zwembadcomplex huurt de Stichting bovendien een verenigingsruimte. Afspraken hierover 
zijn vastgelegd in de door Partijen getekende 'Huurovereenkomst Verenigingsruimte Zwembad De 
Krommerijn, 22 mei 2013';

e. Partijen zijn overeengekomen dat Huurder ook in de zomerperiode van mei tot en met augustps^ 
het Zwembadcomplex gaat huren en in deze uren de exploitatie zal voeren; de exacte 
overdrachtsdata worden jaarlijks gezamenlijk bepaald;

Paraaf Huurder:Paraaf Verhuurder:
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Het onderhavige huurcontract legt de afspraken vast die gelden voor de deelexploitatie door 
Huurder voor dat gedeelte van het Nieuwe Zwembadcomplex dat bestemd is voor zwemactiviteiten 
gedurende het zomerseizoen (mei t/m augustus).

f.

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN

Het Gehuurde, bestemming
Verhuurder verhuurt aan Huurder en Huurder huurt van Verhuurder - met inachtneming van het 
daarover in artikel 8 e.v. bepaalde - de bedrijfsruimte, hierna 'het Gehuurde' genoemd, gelegen in 
het Nieuwe Zwembadcomplex aan de Weg naar Rhijnauwen 3, kadastraal bekend gemeente 
Utrecht, sectie N, nummer 1403, bestaande uit een zwembassin met bijbehorende ruimten, 
aanhorigheden en functionaliteiten, welke bedrijfsruimte nader is aangegeven op de als bijlage 1 
bij deze overeenkomst gevoegde en daarvan deeluitmakende door partijen geparafeerde tekening. 
Het Gehuurde zal door of vanwege Huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt 
voor diverse zwemsporten en daaraan gerelateerde activiteiten.
Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder 
een andere bestemming aan het Gehuurde te geven dan omschreven in art. 1.2.
Nadere randvoorwaarden aan gebruik van het Gehuurde zijn opgenomen in art. 8 e.v. van deze 
overeenkomst en de in art. 2 genoemde Algemene Bepalingen.

Artikel 1
1.

2.

3.

4.

Algemene bepalingen
Van deze overeenkomst maken deel uit de ‘ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST 
KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’, gedeponeerd bij de 
griffie van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar ingeschreven onder nummer 
72/2003, hierna te noemen 'Algemene Bepalingen' (bijlage 2). De inhoud van deze Algemene 
Bepalingen is partijen bekend. Huurder en Verhuurder hebben een exemplaar van de Algemene 
Bepalingen ontvangen.
De Algemene Bepalingen waarnaar in art. 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens 
voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten 
aanzien van het Gehuurde niet mogelijk is.

Artikel 2
1.

2.

Artikel 3
1. Deze overeenkomst gaat in op 1 mei 201 5.
2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 7 jaar en 8 maanden, ingaande op de in 

art. 3.1 omschreven ingangsdatum. Voor deze periode is gekozen om aan te sluiten aan de duur 
van de ‘Huurovereenkomst deel-exploitatie Zwembad De Krommerijn'.

3. Na het verstrijken van de in art. 3.2 genoemde periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor 
aansluitende perioden van telkens vijfjaren.

4. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een 
huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste twaalf maanden. Opzegging 
geschiedt per deurwaardersexploot of aangetekend schrijven.

5. Verhuurder is gerechtigd deze overeenkomst tussentijds per ommegaande op te zeggen, indien 
de Huurder in surseance van betaling of faillissement komt te verkeren, zonder dat voor de 
Huurder of diens failliete boedel terzake een recht op schadevergoeding of enige andere financiële 
aanspraak ontstaat, onverminderd het recht van de gemeente om in dit geval schadevergoeding te 
vorderen.

Duur, verlenging en opzegging

Huurprijs, omzetbelasting, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode
De aanvangshuurprijs van het Gehuurde bedraagt op jaarbasis € 1 3.429,54 (prijspeil 1 januari 
201 5) exclusief omzetbelasting.
In de huurprijs zijn inbegrepen: de in art. 20 Algemene Bepalingen bedoelde belastingen, 
heffingen en premies.
Partijen komen overeen dat de Verhuurder omzetbelasting over de huur in rekening brengt.

Artikel 4
1.

2.

3.

Paraaf HuurParaaf Verhuurder:
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Huurder en Verhuurder maken gebruik van de wettelijke mogelijkheid om af te zien van het 
indienen van van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur. 
Huurder verklaart door ondertekening van deze overeenkomst mede ten behoeve van de 
rechtsopvolger(s) van de Verhuurder, dat hij het Gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat 
gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht van aftrek op de voet 
van artikel 1 5 van de Wet op de omzetbelasting 1 968 bestaat.
Het boekjaar van de Huurder loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari, voor het eerst met ingang van 1 januari 201 6, 
geïndexeerd overeenkomstig art. 9.1. t/m 9.4 Algemene Bepalingen.
De vergoeding die Huurder verschuldigd is voor door of vanwege Verhuurder te verzorgen 
bijkomende leveringen en diensten ex art. 5 is in de huurprijs inbegrepen.
De betalingsverplichting van Huurder bestaat uit: 

de huurprijs
de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Huurder is geen omzetbelasting meer over de huurprijs verschuldigd indien het Gehuurde niet 
langer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl partijen dat wel waren overeengekomen. 
Als dat het geval is en deze omstandigheid aan Huurder is toe te rekenen, komen de in art. 1 9.3.a 
Algemene Bepalingen bedoelde vergoedingen voor de omzetbelasting in de plaats en wordt de in 
art. 1 9.3.a sub I bedoelde vergoeding bij voorbaat vastgesteld op de hoogte van de door 
Verhuurder te lijden belastingschade, welk bedrag wordt omgerekend naar bedrag per 
betaalperiode als bedoeld in lid 9 en bovenop de periodieke betaling van de huurprijs komt. 
Huurder is vanaf 1 mei 201 5 verplicht huur te betalen. Partijen zijn een huurprijs overeengekomen 
van:

€ 1 3.429,54Huurprijs (p.p. 01 -01 -201 5)
Verschuldigde omzetbelasting (BTW 21%) € 2.820,20
Totaal (p.p. 01-01-201 5) € 16.249,74

11. De uit hoofde van deze huurovereenkomst door Huurder aan Verhuurder te verrichten periodieke 
betalingen als weergegeven in art. 4.7 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro’s 
en moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben 
volledig zijn voldaan.

1 2. Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel 
uitmakende Algemene Bepalingen exclusief omzetbelasting.

1 3. Partijen komen overeen dat indien Huurder onverhoopt in betalingsproblemen komt, zo spoedig 
mogelijk in overleg wordt getreden om te zoeken naar een mogelijke oplossing. Huurder zal 
indien gewenst door Verhuurder inzicht geven in de financiële boekhouding en eventuele andere 
administratie, gevraagd door Verhuurder. Op aanvraag van de Verhuurder wordt daarbij tevens 
eveneens een accountants verklaring overhandigd. Indien Verhuurder een accountants onderzoek 
noodzakelijk acht, draagt de Verhuurder hiervoor de kosten.

Leveringen en dienstenArtikel 5
Verhuurder verzorgt de in bijlage 5 genoemde bijkomende leveringen en diensten. Huurder verplicht 
zich om de betreffende diensten en leveringen alleen bij de Verhuurder af te nemen. Het is de Huurder 
niet toegestaan om de in bijlage 5 genoemde leveringen en diensten niet af te nemen, dan wel af te 
nemen bij, of op te dragen aan anderen dan de Verhuurder.

Artikel 6
Huurder hoeft geen bankgarantie aan Verhuurder te overleggen. Art. 1 2 Algemene Bepalingen is niet 
van toepassing.

Bankgarantie

Artikel 7 Beheerder
Totdat Verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op: het team Vastgoedbeheer van de 
Utrechtse Vastgoedorganisatie van de gemeente Utrecht. M

1.

1 Paraaf Huurder:’ ;Paraaf Verhuurder
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2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient Huurder zich voor wat betreft de inhoud en alle 
verdere aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder te verstaan.

(Rand)Voorwaarden gebruiksrechtArtikel 8
1. Het gebruiksrecht van de Huurder uit hoofde van deze overeenkomst is beperkt tot de periode 

mei t/m augustus (hierna: het ‘Seizoen’).
2. Binnen vooraf bepaalde tijdsblokken huurt Huurder een gemiddeld aantal uren.
3. Tijdens deze uren kan Huurder gebruik maken van het 50 meterbad met bijbehorende

voorzieningen.
4. In 2015 en volgende jaren kan Huurder gemiddeld 19 uren per week huren, gerekend over 

genoemde zomerperiode binnen de tijdsblokken: Werkdagen tussen 20.00 uur en 23.00 uur; in 
het voorseizoen (mei + juni) twee avonden vanaf 1 8.00 uur; zaterdag en zondag tussen 07.00 en 
1 0.00 uur en tussen 1 8.00 uur en 23.00 uur.

5. Partijen leggen jaarlijks uiterlijk eind maart de te huren uren exact vast in de werkafspraken. 
Huurder is op basis van de onderhavige overeenkomst niet bevoegd het Gehuurde buiten het 
Seizoen te gebruiken.

6. Op de gehuurde uren is Huurder volledig verantwoordelijk voor het toezicht en is verplicht een 
toezichtplan op te stellen. Tijdens de uren die de huurder gebruikt op werkdagen tussen 1 8.00 - 
20.00 uur, is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht. Het toezichtplan dient aan de 
Provincie te worden voorgelegd ter goedkeuring. De Provincie controleert en beoordeelt het plan 
aan de hand van de "Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden" (WHBVZ) 
en het "Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

7. Huurder heeft geen exclusief gebruiksrecht op de ruimten die met paarse arcering zijn 
aangegeven op de tekening van het Gehuurde ex bijlage 1, te weten: de entreeruimte met trap, lift 
en overloop. Deze ruimten worden ook door andere gebruikers van het Zwembadcomplex 
gebruikt.

8. Verhuurder heeft te allen tijde en onvoorwaardelijk het recht om het Gehuurde te (laten) betreden.
9. Huurder is bevoegd om om-niet, als goed huisvader, gebruik te maken van roerende zaken die 

eigendom zijn van Verhuurder en noodzakelijk zijn voor het dagelijks beheer en gebruik van het 
Gehuurde. De betreffende zaken worden nader gespecificeerd in door Partijen op te maken 
werkafspraken en kunnen per jaar variëren. Eventuele schade aan de betreffende zaken komt voor 
rekening en risico van Huurder en wordt door of namens hem onverwijld hersteld. Partijen leggen 
in de werkafspraken ook vast welke roerende zaken eigendom zijn van Huurder en door hem in 
het Gehuurde mogen worden gebruikt en opgeslagen.

Artikel 9 Voorschriften van orde
Partijen hebben in goed onderling overleg schriftelijke werkafspraken gemaakt en vastgelegd, die 
integraal deel uitmaken van deze overeenkomst. De werkafspraken kunnen (slechts) worden 
aangepast, voor zover partijen door middel van een schriftelijk stuk hebben blijk gegeven van 
wederzijds goedvinden ten aanzien van een dergelijke aanpassing. De vigerende werkafspraken 
zijn als bijlage 3 aan deze overeenkomst toegevoegd. Huurder verplicht zich om een exemplaar 
van de werkafspraken op te hangen in het Gehuurde en voorts exemplaren te overhandigen aan 
personen met exploitatie- en toezichttaken.
Huurder dient zorg te dragen voor een ordelijke gang van zaken in het Gehuurde, niet in strijd 
met de heersende opvattingen over goed gebruik, openbare orde en goede zeden en in het 
maatschappelijk verkeer geaccepteerde normen.
Huurder verplicht zich om gebreken aan het Gehuurde, storingen in installaties, benodigde 
reparaties en dergelijke zo spoedig mogelijk na het constateren daarvan bij de beheerder te 
melden. Op het verhelpen van gebreken en storingen en het verrichten van reparaties is art. 1 2 
van toepassing.

1.

2.

3.
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Tussentijdse overdracht van het Gehuurde
Vóór en na elk tijdsblok waarin Huurder gebruik heeft gemaakt van het Gehuurde is er sprake van 
een overdrachtsmoment, waarbij aan de start van het gebruik de Verhuurder de 
verantwoordelijkheid voor het toezicht overdraagt aan Huurder en aan het einde van het gebruik 
de Huurder vice versa de verantwoordelijkheid voor het toezicht weer overdraagt aan de 
Verhuurder. In de werkafspraken tussen Huurder en Verhuurder wordt de overdracht nader 
geregeld.

Artikel 10
1.

Hygiëne en veiligheid
1. Op de exploitatie van het Gehuurde zijn de verplichtingen uit de Wet hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en zwemgelegenheden (hierna: 'de Wet') en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (hierna: 'het Besluit') van toepassing. Huurder is zich ervan 
bewust dat deze verplichtingen gedurende de gehuurde uren op hem als exploitant ('houder van 
de badinrichting') rusten en aanvaardt de verplichtingen uit de Wet en het Besluit als een integraal 
onderdeel van deze overeenkomst. Zodoende kwalificeert het niet, niet volledig of niet tijdig 
nakomen van de verplichtingen uit de Wet en het Besluit door Huurder als een toerekenbare 
tekortkoming bij de nakoming van deze huurovereenkomst.

2. Verhuurder zorgt ervoor dat bij het sluiten en eindigen van deze huurovereenkomst daarvan 
melding wordt gedaan bij het in de Wet en Besluit bedoelde bevoegde bestuursorgaan. Zodoende 
kan het bevoegde bestuursorgaan kennisnemen van de tussen partijen overeengekomen 
verantwoordelijkheden in het kader van de exploitatie van het Gehuurde en de gevolgen hiervan in 
het kader van Wet en Besluit.

3. Ter invulling van de verplichtingen die voor de exploitant van een badinrichting/zwemgelegenheid 
voortvloeien uit de Wet en het Besluit stellen Partijen gezamenlijk plannen en protocollen op die 
vastgesteld en ondertekend worden. Partijen kunnen deze plannen tussentijds wijzigen.

4. Huurder vrijwaart Verhuurder voor aanspraken van derden, boetes van overheidswege en voor 
zover mogelijk voor strafrechtelijke maatregelen in verband met een doen of nalaten in strijd met 
de Wet en het Besluit, voor zover deze aanspraken verband houden met de exploitatie van het 
Gehuurde tijdens de gehuurde uren en voor zover Verhuurder - bijvoorbeeld in het kader van de 
nakoming door Verhuurder van zijn onderhoudsverplichtingen - ter zake geen verwijt te maken 
valt.

5. Eventuele handhavingsmaatregelen namens het Bevoegd Gezag op grond van de Wet en/of het 
Besluit die leiden tot een geheel of gedeeltelijke onmogelijkheid voor Huurder om het Gehuurde te 
gebruiken, kunnen en zullen - tenzij Verhuurder ter zake een verwijt te maken valt - geen 
aanleiding geven tot een vermindering van de huur, schadevergoeding, vervangende huisvesting, 
noch op andere aanspraken, zoals geheel of gedeeltelijke ontbinding van deze overeenkomst.

6. Verhuurder en Huurder zullen periodiek overleg hebben, waarbij een vaste agenda wordt 
gehanteerd waarop alle lopende zaken worden geagendeerd, waaronder de aspecten toezicht, 
hygiëne en veiligheid.

Artikel 11

Artikel 12
1. In afwijking van art. 1 3.3 en 1 3.4 Algemene Bepalingen komen Partijen overeen dat de 

verantwoordelijkheid voor onderhoud van het Gehuurde wordt verdeeld in overeenstemming met 
de demarcatielijst uit bijlage 4.

2. Art. 1 3.1 Algemene Bepalingen is niet van toepassing. De kosten van onderhoud dat door of 
namens de Verhuurder wordt uitgevoerd, zijn verdisconteerd in de huurprijs. De kosten van 
onderhoud dat door of namens de Huurder wordt uitgevoerd, komen voor rekening van Huurder.

3. Waar in de Algemene Bepalingen wordt gerefereerd aan de "1 3.3 en 1 3.4 bedoelde 
werkzaamheden" doelen Partijen op de demarcatielijst.

4. De tussen Partijen gemaakte afspraken over schoonmaak van het Gehuurde zijn vastgelegd in/hef 
Hygiëneplan.

Beheer en onderhoud

Paraaf Huurder:Paraaf Verhuurder:

1
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Artikel 14 Specifieke afwijkingen t.o.v. de Algemene Bepalingen
1. Verhuurder zal het casco verzekerd houden door middel van een opstalverzekering, Inboedel in 

eigendom van de Huurder zal de Huurder verzekerd houden. Voorts zal Huurder een voor zijn 
exploitatie gebruikelijke WA verzekering afsluiten en houden. Beide partijen wisselen met elkaar 
de polisbladen uit.

2. De in art. 6.7 Algemene Bepalingen bedoelde vergunningen en ontheffingen worden door of 
namens Verhuurder en voor zijn rekening aangevraagd. Waar in art. 6.7 Algemene Bepalingen 
wordt gerefereerd aan "Huurder" wordt hiermee "Verhuurder" bedoeld. Art. 6.7.2 eerste volzin 
Algemene Bepalingen is niet van toepassing.

3. Schade als gevolg van vandalisme aan de buitenkant van het gebouw, is voor rekening van de 
Verhuurder, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van nalatigheid van 
Huurder.

4. In afwijking van art. 1 2 Algemene Bepalingen is het Huurder niet toegestaan om de gedaante of de 
inrichting van het Gehuurde te veranderen zonder toestemming van de beheerder, ook niet waar 
het gaat om veranderingen of toevoegingen aan het Gehuurde die bij het einde van de huur 
zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd, daaronder 
begrepen de in art. 6.11.2. e.v. Algemene Bepalingen genoemde veranderingen toevoegingen.
Art. 14.2 Algemene Bepalingen is niet van toepassing.
Art. 16 Algemene Bepalingen is niet van toepassing.
In art 1 8.1 Algemene Bepalingen worden de laatste twee volzinnen vervangen door: "Verhuurder is 
gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering een door hem van Huurder, of ingeval van 
faillissement van de curator die belast is met het beheer van de failliete boedel, ontvangen 
betaling in mindering komt. Voor zover hiervan sprake is, is Verhuurder voorts gerechtigd te 
bepalen op welke openstaande vordering een betaling uit hoofde van de gestelde bankgarantie in 
mindering komt."

Gemeente Utrecht

Aanpassingen wettelijke gebrekenregeling
Partijen zijn nader overeengekomen dat onder het begrip ‘gebrek’ als bedoeld in artikel 204 boek 7 
van het Burgerlijk Wetboek niet zullen zijn begrepen:
• beperkingen aan het gebruik van het Gehuurde als gevolg van planologische randvoorwaarden als 

bedoeld in art. 6.7 Algemene Bepalingen en art. 14.1 van deze overeenkomst.
• de gevolgen van handhavingsmaatregelen van het Bevoegd Gezag op grond van de Wet en het 

Besluit;
• de onmogelijkheid het bassin voor zwemactiviteiten te gebruiken als gevolg van de kwaliteit, de 

staat of samenstelling van het daarin aanwezige water, tenzij Verhuurder ter zake grove schuld of 
ernstige nalatigheid kan worden verweten;

• de (tijdelijke) onmogelijkheid het dak te sluiten.
Huurder heeft in bovengenoemde gevallen aanspraak op een vermindering van de huur. Als het 
gebruik van het Gehuurde als gevolg van voornoemde situaties onmogelijk is, heeft Verhuurder een 
inspanningsverplichting tot het vinden van alternatieve huisvesting voor de zwemverenigingen en 
andere gebruikers met wie Huurder overeenkomst heeft tot gebruik. In geen geval heeft Huurder in een 
dergelijk geval recht op schadevergoeding of andere aanspraken zoals geheel of gedeeltelijke 
ontbinding van deze overeenkomst.

Artikel 1 3

Paraaf\Huurder:Paraaf Verhuurder:

6/7
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w
Gemeente Utrecht

ONDERTEKENING
Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt.

Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoedorganisatie Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn

\

I

BIJLAGEN:
1. Berekening huurprijs zomerperiode;
2. Vigerende werkafspraken, inclusief lijst roerende zaken.

Paraaf Verhuurder:! Paraaf Huurdei
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Werkafspraken
Stichting Exploitatie zwembad Krommeriin en Gemeente Utrecht

Deze werkafspraken bevatten afspraken en bepalingen om het beheer en de exploitatie van het 
zwembad De Krommerijn te faciliteren en zijn een toevoeging aan de Huurovereenkomst deel- 
exploitatie Zwembad Krommerijn buiten zomerseizoen.

Waar gesproken wordt van de 'Stichting Exploitatie', worden steeds de medewerkers en 
vertegenwoordigers van de Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn bedoeld. Waar gesproken wordt 
van 'Gemeente' worden steeds de medewerkers en vertegenwoordigers van de Gemeente Utrecht 
bedoeld.

Doelstelling: het doel van de werkafspraken is ervoor te zorgen dat er heldere en concrete afspraken 
worden gemaakt tussen de Stichting Exploitatie en de Gemeente, zodat de gebruikers van het 
zwembad De Krommerijn een aantrekkelijke en optimaal functionerende zwemgelegenheid wordt 
aangeboden.

Artikel 1: Algemeen
1. Beide partijen zijn (mede) exploitant van het zwembad De Krommerijn. Dit brengt met zich mee 

dat beide partijen mede verantwoordelijk zijn voor het beheer en het in goede en representatieve 
staat houden van het gebouw voor het zwembad en aanpalende ruimten. De gebruikers van het 
gebouw moeten zich ervan bewust zijn dat het schoon houden en veilig exploiteren van een 
zwembad een opgave is die gemakkelijk aanleiding kan geven tot meningsverschillen over de 
normen waaraan dit behoort te voldoen.

Artikel 2: Werkafspraken
1. De vergadering van de Stichting Exploitatie en Gemeente is bevoegd regels te stellen voor het 

gebruik van de zwemzaal en aanpalende ruimten als kleedruimten, entree, receptie etc..
2. De werkafspraken kunnen alleen worden vastgesteld, gewijzigd of aangevuld door de vergadering 

van de Stichting Exploitatie en Gemeente. Leidend voor de werkafspraken zijn de afspraken die 
zijn vastgelegd in de huurovereenkomst, vastgelegde wet- en regelgeving en de richtlijnen van het 
Keurmerk voor zweminrichtingen. Bij een meningsverschil worden, indien relevant, de volgende 
partijen geraadpleegd en om een advies gevraagd: Provincie Utrecht (wet- en regelgeving 
zwembaden), KNZB (aanbieden sportactiviteiten etc). Hierbij gaat het om kwesties die niet binnen 
de door beide partijen getekende huurovereenkomst vallen.

Artikel 3: Vergadering van Stichting Exploitatie en Gemeente
1. Minimaal 4x en maximaal 6x perjaarzal een vergadering worden belegd, waarin de lopende zaken 

worden besproken, de logboeken worden doorgenomen en het zwembad wordt doorgelopen voor 
een gezamenlijke controle op de correcte uitvoering van beheer en onderhoud. Jaarlijks worden er 
afspraken gemaakt over de tariefstelling voor verhuur van badwater aan verenigingen en 
particulieren.

2. De vergadering wordt georganiseerd door de Gemeente en Stichting Exploitatie in onderling 
overleg en vindt plaats in het zwembad De Krommerijn. Bij verhindering van een van de partijen 
wordt binnen één week een alternatieve datum vastgelegd.

3. Voorzitterschap en Verslaglegging van de vergadering wordt roulerend verzorgd door de 
Gemeente en Stichting Exploitatie n de vorm van een agenda korte afspraken/actielijst.

Artikel 4: Gebruik en onderhoud gemeenschappelijke ruimten
1. De gemeenschappelijke ruimten omvatten de entree, receptie, kleedkamers, douches, gangen, 

badmeester- en EHBO-post, zwemzaal, lift, algemene toiletten en MIVA-toilet..
2. De gemeenschappelijke ruimten worden onderhouden en gecontroleerd conform de 

schoonmaakroosters die zijn vastgelegd in de logboeken.
3. in geen van de tot het complex behorende gemeenschappelijke ruimten mogen openbare 

verkopingen worden gehouden; openbare bekendmakingen door advertenties van onderhandse 
Versie definitief 5.1,2E



verkopen is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door de verhuurder. Reclame- 
uitingen worden alleen via de beschikbare media (tv-screens, scoreborden etc.) of daarvoor 
bestemde plaatsen getoond.
In de gemeenschappelijke ruimten mogen zich geen privévoorwerpen en -goederen bevinden 
alsmede tijdelijke of permanente opslag van voorwerpen en goederen voor privé doeleinden. 
Door de vergadering goedgekeurde wandversieringen/vlaggen/planten etc. mogen slechts door 
deskundigen op de daarvoor bestemde plaatsen worden aangebracht, door de vergadering in 
overeenstemming aangewezen.

4.

5.

Artikel 5: Gebruik en onderhoud gemeenschappelijke goederen
1. De goederen die in gemeenschappelijk overleg zijn aangeschaft en worden gebruikt zijn: 

Schrobzuigmachine en stofzuiger (koop op basis van 8/12 en 4/12 van de kosten); mariner 
(leasecontract waarvan facturen 4 maanden naar Gemeente en 8 maanden naar Beheerstichting 
worden gezonden))

2. De gemeenschappelijke goederen worden onderhouden en gecontroleerd conform de afgesloten 
onderhoudscontracten

3. Financiering gemeenschappelijke goederen vind plaats volgens de volgende verrekensom: 8/12 
van de kosten voor de Stichting Exploitatie en 4/1 2 voor de Gemeente.

4. Materialen die gezamenlijk worden ingekocht vallen onder bestaande mantelovereenkomsten van 
de Gemeente Utrecht, tenzij de Stichting Exploitatie een gunstiger aanbieding van dezelfde 
kwaliteit kan aankopen.

Artikel 6: Vuilnis
1. Afvoer van vuilnis wordt door de Stichting Exploitatie uitgevoerd in de maanden september t/m 

april. De Gemeente voert dit uit in de maanden mei t/m augustus.

Artikel 7: Tussentijdse overdracht van gehuurde
1. De Stichting Exploitatie en Gemeente dragen er zorg voor dat er wekelijks overlegmoment is, 

waarbij de afgelopen week wordt besproken en de verwachtingen voor de komende week.
2. Partijen houden een logboek bij, waarin bij elke overdracht de volgende zaken worden 

bijgehouden:
a. Tijdstip van overdracht
b. Verantwoordelijke toezichthouder
c. Geconstateerde gebreken aan het gehuurde (zoals schade of onvoldoende schoonmaak)

3. Indien Huurder gedurende de dag de laatste gebruiker is, dient Huurder het Gehuurde volgens de 
voorschriften af te sluiten en het alarmsysteem in werking te stellen.

Artikel 7: Overdracht exploitatie van winter naar zomer en w
1. De Stichting Exploitatie en Gemeente maken in gezamenlijk overleg een seizoensrooster waarin de 

evenementen zijn opgenomen en een planning wordt gemaakt voor op/afrollen kussendak, 
overdrachtsmomenten, enz. voor de zomer/winter exploitatie. Dit seizoensrooster is jaarlijks 
definitief op 1 mei voor het zomerseizoen en het daarop volgende winterseizoen.

2. De vastgelegde data voor op/afrollen kussendak en wedstrijdrooster KNZB zijn leidend bij de 
opstelling van het seizoensrooster. Deze data met de leverancier van het kussendak en KNZB 
worden in overleg met de Stichting Exploitatie vastgelegd.

3. De gezamenlijke logboeken worden ingevuld conform de eisen provincie. De overdracht van winter 
naar zomer en vice versa geschiedt volgens bijgevoegd protocol van oplevering. Ondertekening 
vindt plaats zodra geconstateerde onvolkomenheden zijn gecorrigeerd.



Artikel 8: Inwerkingtreding werkafspraken
Deze werkafspraken treden in werking op de datum van ondertekening en vormen een onderdeel van 
de huurovereenkomsten voor de winter- én zomerexploitatie.

Namens de verhuurder 
Gemeente öttecht

De voorzitter Stichting Exploitatie Krommerijn 
Beheerstichting De Krommerijn

Naam: .Naam:

Handtekening: Functie:

2./ -O of - 2x?/<>' Datum ondertekening:Datum ondertekening:

Vj/P/ ju,,■j
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Gemeente Utrecht

ALLONGE 1
BEHOREND BIJ HUUROVEREENKOMST 100409

Opsteller
Dossiernaam
Zaaknummer
Versie
Datum

Weg naar Rhijnauwen 3, zwembad Krommerijn 
4639521
4
17 januari 2022
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Vastgoed Organisatie Utrecht 
Team onderwijs, MFA’s en Sport
Zaaknummer: 4639521

Totstandkomingsvoorbehoud
Er komt in het geheel geen - ook geen voorwaardelijke - overeenkomst tot stand en aan deze 
(concept-)overeenkomst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend, zolang door of namens het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht niet is besloten deze 
overeenkomst aan te gaan en deze overeenkomst niet door een bevoegde vertegenwoordiger van de 
gemeente Utrecht is ondertekend. Een Bibob-onderzoek zoals bedoeld in het gemeentelijk Bibob- 
beleid kan onderdeel uitmaken van de besluitvorming. De gemeente is gerechtigd alle informatie die 
zij in het kader van het Bibob-onderzoek verkrijgt, mee te wegen in de besluitvorming.
Partijen zijn zich ervan bewust dat de hiervoor bedoelde besluitvorming mede afhankelijk kan zijn van 
de wensen en bedenkingen en/of instemming van de gemeenteraad.

ONDERGETEKENDEN

1. Gemeente Utrecht, gevestigd te Utrecht aan het Stadsplateau 1,3521 AZ, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30280353, en op basis van de 
vigerende mandaatregeling (te raadplegen via: https://www.overheid.nl/ j en de Gemeentewet

in zijn functie van
de Vastgoedorganisatie Utrecht, die hierbij namens burgemeester en wethouders besluit tot het 
aangaan van deze overeenkomst, hierna te noemen: ‘Verhuurder’,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door bij

en

2. Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn, gevestigd te Utrecht, aan de Prof. Jordanlaan 18, 
3571 KA, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
50612263, en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

hierna te noemen: ‘Huurder’,
en

Verhuurder en Huurder hierna elk afzonderlijk ook te noemen: ‘Partij’ en gezamenlijk ook te noemen:
‘Partijen’,

OVERWEGEN HET VOLGENDE1

a. Tussen Partijen bestaat een huurovereenkomst met nummer 100409, hierna te noemen: 
‘Huurovereenkomst’, betreffende zwembad Krommerijn, Weg naar Rhijnauwen 3, te Utrecht, 
hierna te noemen: ‘Gehuurde’, welke Huurovereenkomst door Partijen is ongedateerd 
ondertekend, opgemaakt d.d. 22 mei 2013;

b. Partijen willen per 1 januari 2022 de huurovereenkomst op enkele punten aanvullen, 
verduidelijken en/of aanpassen, omdat in de loop van de tijd regels zijn veranderd, het huidige 
contract onduidelijk is geformuleerd en/of er gewijzigde inzichten zijn;

c. Partijen hun afspraken daaromtrent wensen vast te leggen in deze overeenkomst, hierna te 
noemen: ‘Allonge’.

Allonge 1 behorend bij Huurovereenkomst 100409 
Paraaf verhuurder: Paraaf Huurder:
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Vastgoed Organisatie Utrecht 
Team onderwijs, MFA’s en Sport
Zaaknummer: 4639521

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN

Artikel 1 Wijziging ten opzichte van bestaande Huurovereenkomst
In aanvulling op artikel 4 lid 6 van de Huurovereenkomst komen Partijen overeen dat, de 
Verhuurder geen omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt.

1.

Met ingang van 1 januari 2022 zullen de leden 3 en 4 van artikel 4 van de Huurovereenkomst 
betreffende “correctie OZB” op de huurprijs komen te vervallen.
Met ingang van 1 januari 2022 zal de huurprijs niet meer worden gecorrigeerd met€ 1.500,-- per 
maand, gedurende 8 maanden, totaal € 12.000,-- per jaar, voor het aandeel van de Huurder in de 
OZB, het gebruikersdeel.
Overeenkomstig artikel 4 lid 9 wordt de huurprijs geïndexeerd, dus zonder rekening te houden met 
eventuele correcties op de huurprijs als gevolg van het toepassen van artikel 4 lid 3 en lid 4.

2.

Artikel 4 punt 12: Huurder is geen omzetbelasting meer verschuldigd over de huurprijs.
Artikel 9 punt 2: Huurder en Verhuurder komen overeen het keurmerk Veilig en Schoon 
uitgegeven door Stichting Zwembadkeur® te behouden.
Artikel 9 punt 5: Het terras op de 1ste verdieping is een vluchtroute. Huurder zal vluchtwegen en 
nooddeuren in het gehuurde en het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde 
deel uitmaakt te allen tijde vrij houden en de bereikbaarheid van brandblusvoorzieningen 
garanderen.
Het terras op de eerste verdieping mag daarnaast ook als terras gebruikt worden maar het. 
meubilair op dit terras mag de vluchtroute nimmer belemmeren. Het onderhoud en/of het 
vernieuwen van het meubilair komt voor rekening van Huurder.

3.
4.

5.

Artikel 3
1. De afvalbakken op het voorterrein waar de auto’s en fietsen staan worden door Huurder gedurende 

de winterperiode (september t/m april) geleegd en het zwerfafval wordt verwijderd. Verhuurder zal 
gedurende zomerperiode (mei t/m augustus) de afvalbakken legen en het zwerfafval verwijderen. 
De afvalbakken zijn op verzoek van Huurder geplaatst door Verhuurder.

2. De schoonmaak van de toiletten en de algemene ruimten op de begane grond en van de omloop 
op de 1ste verdieping valt onder verantwoordelijkheid van Huurder.

3. Huurder mag zo nodig de gemeentelijke kantine, kleedruimten en toiletten (niet de kantoorruimten) 
gedurende de winterperiode van 8 maanden gebruiken voor haar personeel.

Aanvullingen op de bestaande Huurovereenkomst

Artikel 4 Looptijd en aanpassing Allonge
1. Deze Allonge treedt in werking op 1 januari 2022 en eindigt op de datum waarop de 

Huurovereenkomst eindigt.
2. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze Allonge dienen schriftelijk tussen Partijen te worden 

vastgelegd en zullen onlosmakelijk deel uitmaken van de Huurovereenkomst en deze Allonge.

Allonge 1 behorend bij Huurovereenkomst 100409 
Paraaf verhuurder: Paraaf Huurder:
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Vastgoed Organisatie Utrecht 
Team onderwijs, MFA’s en Sport
Zaaknummer: 4639521

Artikel 5
Deze Allonge behoort bij en maakt onlosmakelijk deel uit van de Huurovereenkomst 100409. Voor 
zover in de Allonge niet van de bepalingen van de Huurovereenkomst is afgeweken, blijven de 
bepalingen van de Huurovereenkomst onverkort van kracht.

Verhouding met bestaande Huurovereenkomst

ONDERTEKENING

Verhuurder Huurder

Namens de burgemeester van Utrecht 
NAAM:
FUNCTIE:
DATUM:

NAAM: de heer 
FUNCTIE: 
DATUM: 02-02-202202-02-2022

NAAM: 
FUNCTIE: 
DATUM:

02-02-2022

BIJLAGE:
1. Huurovereenkomst 100409
2. Uittreksel KvK

Allonge 1 behorend bij Huurovereenkomst 100409 
Paraaf verhuurder: Paraaf Huurder:
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F.v.d.V.
P.R.
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Gemeente Utrecht

BIJLAGEN 

ZWEMBAD KROMMERIJN
100409

Project naam: Weg naar Rhijnauwen 3

Gemeente Utrecht Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres:
Telefoonnummer:
Bezoekadres:

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
030 - 286 2602

Ravellaan 96, 3533 JR Utrecht



Bijlage 3

Berekening huurprijs zwembad en verenigingsruimte

lejaar, 1e huurstaffel indexprijspeil 2e jaar, 2e huurstaffel 3e jaar, basishuur

€ €1-jan-09 120.000,00 132,500,00 € 145.000,00

1-jan-10 € 120.000,00 € 132.500,00 € 145.000,00 niet geïndexeerd

1-jan-11 € 121.920,00 € €134.620,00 147,320,00 volgens cbs 1,60%

1-jan-12 € 125.211,84 € €138.254,74 151.297,64 volgens cbs 2,70%

1-jan-13 C 128.091,71 C. 141.434,60 € 154.777,49 volgens cbs 2,30%

1-jan-14 C 144.970,46 C 158.646,92 2,50%aanname

1-jan-15 C 162.613,10 2,50%aanname

1-jan-16 € 166.678,42 2,50%aanname
Toelichting: Basishuur is € 145.000, afgesproken in 2009.
Deze basishuur bedraagt € 154.777,49 volgens prijspeil 2013.
Een ingroei huur is afgesproken volgens drie stappen van € 12,500.
De basis starthuur in 2013 komt daarmee op € 128.091,71, exclusief de huurverlaging van € 12.000 (= aanname WOZ-waarde)

Verdeeld naar zwembad en verenigingsgebouw (17% van totale huur is voor verenigingsgebouw)

Totale huur zonder 
huurverlaging

huur zwembad, incl. 
verlaging mot C 12.000.-zwembad (83%)ex BTW kantine (17%)

Glejaar 2013 128,091,71 € 106.316,12 C c21.775,59 94.316,12

C2e jaar 2014 (incl index) 144.970,46 € C120.325,49 24.644,98 C 108.325,49

3e jaar 2015 (incl. index) C 162.613,10 € C134.968,87 27.644,23 C 122.968,87

Toelichting: De basishuur is verdeeld over een huurbedrag voor de kantine en een huurbedrag voor het zwembad
De verdeling van 17% kantine en 83% zwembad is gebaseerd op de berekening van 14 augustus 2012, bedrag kantine was daar€ 22.838,96 (pp 2013)
Het huurbedrag voor het zwembad is vervolgens verlaagd met € 12.000,-, zie Huurovereenkomst deel-exploitatie Zwembad Krommerijn, artikel 4, lid 3, 4 en 5 
De bedragen in de blauwe vakken worden in rekening gebracht, verhoogd met de BTW van 21 %
Na 2015 worden de huurprijzen alleen geïndexeerd.



Bijlage 4 a

Afspraken met betrekking tot het huuruitstel voor de periode januari 2013- 
september 2013.

Deze afspraken zijn gemaakt tijdens het overleg van 14 december 2012 tussen de Stichting Exploitatie 
Zwembad Krommerijn en de gemeente Utrecht

Voor de maanden januari 201 3 tot september 201 3 geldt een uitgestelde betaling van de huur. Het 
huurbedrag wordt in rekening gebracht aan de Stichting, maar deze rekeningen krijgen echter een 
uitgestelde vervaldatum. De administratieve afhandeling wordt nóg worden bepaald door de gemeente;

De Stichting is de aan de gemeente nog een bedrag verschuldigd van ca. € 29.800,—, bestaande uit 
50% van de rioolrechten voor het tijdelijk bad voor de periode 2011 -2012a € 1 7.300,— en de kosten 
voor de afvoer van grond op de ligweide, ingeschat op € 12.500,—. Afgesproken is dat dit bedrag voor 
50% wordt kwijtgescholden aan de Stichting door de gemeente en 50% wordt opgeteld bij het bedrag 
dat de waarde aangeeft van de huurvrije periode. In totaal wordt dit bedrag bepaald op € 86.000,—
(zie bijlage 4b bij de Huurovereenkomst Deelexploitatie). Deze bedragen zijn ex. BTW en ex. 
inflatiecorrectie.

Betaling van de uitgestelde huur, ter waarde van € 86.000,— geschiedt vanaf seizoen 2016-2017, 
met € 10.000,— (ex. BTW) per jaar. Dit bedrag wordt aangepast met een inflatiecorrectie van 2%;

Extra aflossing door de Stichting is toegestaan;

Vanaf september 201 3 wordt de huur berekend die volgens het overzicht (bijlage 3 bij de 
Huurovereenkomst Deelexploitatie) verschuldigd is, le trap betalingsschema, doorberekend wordt 
4/8ste van het totale jaarbedrag voor 2013 voor de maanden september t/m december 201 3, zijnde € 
58.046,— (ex. BTW);

Vanaf januari 2014 wordt de 2e trap van het afgesproken betalingsschema in rekening gebracht;

De huur voor het clubhuis valt ook binnen de periode van uitgestelde huur;

In de zomerperiode exploiteert de Stichting gedurende een vooraf overeengekomen aantal uren het 
zwembad. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een separate overeenkomst. De huur voor deze 
deelexploitatie in de zomer van 201 3 valt binnen de periode van uitgestelde huur. De huurprijs voor is 
voor 201 3 vastgesteld op € 1 3.016,78 (ex. BTW).

Indien de Stichting problemen heeft met de terugbetaling, treedt zij in overleg met de gemeente. Aan 
de gemeente wordt in dat geval inzicht verschaft in de jaarrekeningen, begrotingen en 
boekhoudingen van zowel de Stichting als de vereniging UZSC . De gemeente kan daarbij een 
accountantsverklaring eisen.

Datum: J&( o/3 Datum:

Stichtin 'loitatfè Zwem Gemeente Utrechtjommerijn

Dhr. B. Stam
Hoofd Utrechtse Vastgoed Organisatie

Bijlage 4 a

5.1,2E



Bijlage 4b

Financiële uitwerking van afspraken met betrekking tot de huur voor de periode januari 2013- september 2013.
20-apr-13

Zonder
inflatiecorrectieBetalingsschema (inflatiecorrectie 2%)huur ex. BTWBerekening huur

€ 116.0921e trede van huurstaffel voor 2013 Jaar BedragHuur voor 2013, kantine en zwembad

1e seizoen € 10.000 € 10.000€ 14.512 2016-2017Per maand (1/8)

2e seizoen € € 10.0002017-2018 10.200

€ex. BTW 3e seizoen 2018-2019 € 10.404 10.000Huurvrije periode

€ 4e seizoen € 10.612 € 10.0004 x€ 14.512 58.046 2019-20204 maanden (jan t/m apr)

€ 13.017 5e seizoen 2020-2021 € 10.824 € 10.000Uitgestelde huur in de zomermaanden Huurbedrag

Zie berekening hieronder € 2021-2022 € 11.041 € 10.000Kosten Stichting optellen bij huurvrij bedrag 14.937 6e seizoen

€ 7e seizoen 2022-2023 € 11.262 € 10.00086.000Totaal

8e seizoen 2023-2024 € 11.487 € 10.000

9e seizoen 2024-2025 € € 6.000Afspraak ex. BTW 7.717Kosten

50% van werkelijke bedragen 2011 en 2012 € 17.300 €Totaal 93.546 € 86.000Rioolrecht

€ 12.500Inschatting kostenGrond afvoer

€ 29.800Totaal

Afspraak kosten 50% delen Benadering ex. BTW

€Bij benadering om aan € 86.000 te komen 14.937Kosten Stichting optellen bij huurvrij bedrag..

Bij benadering om aan € 86.000 te komen € 14.863Gemeente scheldt kwijt aan Stichting



Bijlage 5

Overzicht Levering en Diensten te verzorgen voor of namens verhuurder:

Gebouwonderhoud
- glasbewassing boven reikhoogte (ca. 2 meter)

Gebouwgebonden installaties onderhoud
- cv/klimaatinstallaties
- luchtbehandelingsinstallaties
- waterbehandelingsinstallaties
- brandmeldinstallatie
- inbraakinstallatie *)
- blusmiddelen
- lift
- vluchtweg verlichting
- gebouwbeheerssysteem (GBS)
- geluidsinstallatie
- scorebord

Buitenonderhoud
- terrein
- glasbewassing

Belastingen
- rioolbelasting
- waterschapsbelasting
- afvalstoffenheffing

Verzekering 
- casco-verzekering

Beheer
- energie
- water

) abonnement inbraakinstallatie: naar rato 4/12e Verhuurder - 8/12e Huurder

Bijlage 5, Overzicht levering en dienstenv5 5.1,2E



Bijlage 6

Werkafspraken
Stichting Exploitatie zwembad De Krommeri|n en Gemeente Utrecht

Deze werkafspraken bevatten afspraken en bepalingen om het beheer en de exploitatie van het 
zwembad De Krommerijn te faciliteren en zijn een toevoeging aan de Huurovereenkomst deel- 
exploitatie Zwembad Krommerijn buiten zomerseizoen. .

Waar gesproken wordt van de 'Stichting Exploitatie', worden steeds de medewerkers en 
vertegenwoordigers van de Stichting Exploitatie zwembad De Krommerijn bedoeld. Waar gesproken 
wordt van 'Gemeente' worden steeds de medewerkers en vertegenwoordigers van de Gemeente Utrecht 
bedoeld.

Doelstelling: het doel van de werkafspraken is ervoor te zorgen dat er heldere en concrete afspraken 
worden gemaakt tussen de Stichting Exploitatie en de Gemeente, zodat de gebruikers van het 
zwembad De Krommerijn een aantrekkelijke en optimaal functionerende zwemgelegenheid wordt 
aangeboden.

Artikel 1: Algemeen
1. Beide partijen zijn (mede) exploitant van het zwembad De Krommerijn. Dit brengt met zich mee 

dat beide partijen mede verantwoordelijk zijn voor het beheer en het in goede en representatieve 
staat houden van het gebouw voor het zwembad en aanpalende ruimten. De gebruikers van het 
gebouw moeten zich ervan bewust zijn dat het schoon houden en veilig exploiteren van een 
zwembad een opgave is die gemakkelijk aanleiding kan geven tot meningsverschillen over de 
normen waaraan dit behoort te voldoen.

Artikel 2: Werkafspraken
1. De vergadering van de Stichting Exploitatie en Gemeente is bevoegd regels te stellen voor het 

gebruik van de zwemzaal en aanpalende ruimten als kleedruimten, entree, receptie etc..
2. De werkafspraken kunnen alleen worden vastgesteld, gewijzigd of aangevuld door de vergadering 

van de Stichting Exploitatie en Gemeente. Leidend voor de werkafspraken zijn de afspraken die 
zijn vastgelegd in de huurovereenkomst, vastgelegde wet- en regelgeving en de richtlijnen van het 
Keurmerk voor zweminrichtingen. Bij een meningsverschil worden, indien relevant, de volgende 
partijen geraadpleegd en om een advies gevraagd: Provincie Utrecht (wet- en regelgeving 
zwembaden), KNZB (aanbieden sportactiviteiten etc). Hierbij gaat het om kwesties die niet binnen 
de door beide partijen getekende huurovereenkomst vallen.

Artikel 3: Vergadering van Stichting Exploitatie en Gemeente
1. Maandelijks zal een vergadering worden belegd, waarin de lopende zaken worden besproken, de 

logboeken worden doorgenomen en het zwembad wordt doorgelopen voor een gezamenlijke 
controle op de correcte uitvoering van beheer en onderhoud. Jaarlijks worden er afspraken 
gemaakt over de tariefstelling voor verhuur van badwater aan verenigingen en particulieren.

2. De vergadering wordt georganiseerd door de Gemeente en vindt plaats in het zwembad De 
Krommerijn. Bij verhindering van een van de partijen wordt binnen één week een alternatieve 
datum vastgelegd.

3. Verslaglegging van de vergadering wordt verzorgd door de Gemeente in de vorm van een korte 
afspraken/actielijst.

Artikel 4: Gebruik en onderhoud gemeenschappelijke ruimten
1. De gemeenschappelijke ruimten omvatten de entree, receptie, kleedkamers, douches, gangen, 

badmeester- en EHBO-post, zwemzaal, lift, algemene toiletten en MIVA-toilet..
2. De gemeenschappelijke ruimten worden onderhouden en gecontroleerd conform de 

schoonmaakroosters die zijn vastgelegd in de logboeken.
3. In geen van de tot het complex behorende gemeenschappelijke ruimten mogen openbare 

verkopingen worden gehouden; openbare bekendmakingen door advertenties van onderhandse 
verkopen is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door de verhuurder. Reclame-

23-5-2013 (|Versie 1 |)5.1,2E
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Gemeente Utrecht

Bijlage 7a

Procesverbaal van Oplevering

Behorende tot en onderdeel van de huuroverkomst deel-exploitatie Zwembad Krommerijn 
buiten zomerseizoen d.d. 1 januari 201 3 tussen Utrechtse Vastgoed Organisatie, Gemeente 
Utrecht, als verhuurder en Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn als huurder.

Utrecht
D.d. 31 januari 201 3

Projectleider Realisatie 
Utrechtse Vastgoed Organisatie 
Gemeente Utrecht

Procesverbaal van Oplevering Zwembad ÜVO- St. Exp zwembad Krommerijn 31-1 -2013 1 - 4
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G^meei-iie Uireciit

Aanwezig : De heer 
De heer 
Mevrouw 
De heer 
De heer 
De heer| 
De heer

Namens : Huurder
Huurder

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Procesverbaal van Oplevering

Ondergetekende verklaren dat op donderdag 31 januari 2013 conform artikel 10.1 van de 
huurovereenkomst de oplevering heeft plaatsgevonden van de door de Utrechtse Vastgoed 
Organisatie verhuurde ruimte aan Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn aan 
de Weg naar Rhijnauwen 3 3584 AD te Utrecht.

Behoudens de gemaakte opmerkingen in de Staat van Bemerkingen verkeert het geheel in 
een goede staat, is alles heel en schoon opgeleverd. (Kwaliteit nieuwbouw).
Bijlage bij dit Procesverbaal van Oplevering foto's pagina nvt

Procesverbaal van oplevering aannemer /installateur aan Utrechtse Vastgoed Organisatie

Het Procesverbaal van Oplevering incl. de Staat van Bemerkingen van aannemer /installateur 
aan Utrechtse Vastgoed Organisatie maakt onderdeel uit van dit Procesverbaal van 
Oplevering voor wat betreft de opmerkingen welke betrekking hebben op de gehuurde 
ruimten.

Datum gereed

Partijen spreken af dat de in de Staat van Bemerkingen geconstateerde nog uit te voeren 
, werkzaamheden uiterlijk op 1 5 februari 201 3 gereed zullen zijn. Deze datum geldt alleen 

voor de Staat van Bemerkingen tussen Utrechtse Vastgoed Organisatie en Stichting 
Exploitatie Zwembad Krommerijn. De staat van bemerkingen van aannemer /installateur aan 
Utrechtse Vastgoed Organisatie zal op nader te bepalen datum aan verhuurder worden 
opgeleverd. Werkzaamheden welke betrekking hebben op de verhuurde ruimten zullen voor 
zover mogelijk in overleg met verhuurder worden ingepland. Huurder accepteert dat hij hier 
(enige) overlast van kan ondervinden.

Akkoord
Paraaf namens huurder

Akkoord
Paraaf namens verhuurder

Procesverbaal van Oplevering Zwembad UVO- St. Exp zwembad Krommerijn 31-1 -2013 2-4
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Gemeente PJtredii

Staat van Bemerkingen bij de oplevering door Utrechtse Vastgoed Organisatie aan Stichting 
Exploitatie Zwembad Krommerijn als huurder op 31 januari 201 3 van de zwemzaal met 
bijbehorende ruimte conform huuroverkomst deel-exploitatie Zwembad Krommerijn buiten 
zomerseizoen d.d. 1 januari 2013.

Omschrijving werkzaamheden installateurruimte overigenr aannemer

1 Vloerpotten rondom zwembad 
schoonmaken div zitten nog vast

VDH

2 Ruit in deur van verd. centrale hal 
naar omloop kapot

x

3 Ook de rubbers van deur naar 
omloop los

x

4 Leuning hoofdtrap ontbreekt 1 zijde 
Dit is toegestaan, geen actie

5 Ontoereikende ventilatie in bergingen 
en noodtrappenhuis

UVO

6 Putje in de berging Stichting ligt vlak Volgens
bestek

uitgevoerd

Ventilatie

7
8 Totaal 6 opmerkingen
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Akkoord Akkoord

Paraaf namens verhuurder Paraaf namens huurde'

Procesverbaal van Oplevering Zwembad UVO- St. Exp zwembad Krommerijn 31-1-2013 3-4

5.1,2E

5.1,2E



I

Gwn&eïiip Utrecht

Algemene opmerkingen, vragen en verzoeken

Buiten
Fietsenstalling : zodra het weer toelaat om de stabelizer aan te brengen wordt fietsen

stalling afgemaakt. Hiervoor min buiten temperatuur nodig van 10 gr. en 
zon.

Parkeren : door derden, o.a. Knoop kazerne geeft veeloverlast. Is echter openbare 
parkeerplaats. Dhr.
Invaliden parkeerplaats: deze zijn wel aanwezig betreft 3 plekken direct 
naast de buitenkassa's.

gaat achter contactpersoon aan voor overleg.

Schoonhouden prullenbakken: afgesproken in de winterperiode de stichting, zomer UVO.

Doofpot rokers : wordt meegenomen bij inrichting van het gebouw 
Sleutelbuis : de Stichting zal nabij de nieuwe trafo een paaltje plaatsen met sleutel 

daarin opgenomen. Deze kan bij nood door lid van Stichting middels code 
bekend bij dhr worden geopend.

Pictogrammen, zitjes etc. : Hiervoor heeft de gemeente een afspraak staan met de architect 
om hiervoor een plan op te stellen. Stichting mag in geen enkele ruimte, 
m.u.v. de bergruimte in de zwemzaal, niets plaatsen of ophangen

Bergruimte zwemzaal: aan het bouwkundig ventilatie kanaal mag niets worden opgehangen 
of bevestigd ivm "lekkage" van het kanaal

zal aan de heer 
opgeven zodat storingen gemeld kunnen worden.

telefoonnummer en E-mail adresStoringsdienst : De heer

Sleutel overdracht

Sleutels van het gehuurde zijn overgedragen aan de heer 
Exploitatie Zwembad Krommerijn. Kopie van verklaring is toegevoegd aan dit 
Procesverbaal van Oplevering.

van Stichting

Bij de sleuteloverdracht zijn ook 2 lijnenspanners,2 putjeslichters en sleutel putten 
wedstrijdlijnen uitgereikt door de heer aan de heer

Kosten bij verlies sleutel

Bij het verlies van een sleutel kan tegen betaling van de kostprijs een nieuwe worden 
geleverd door de beheerder,

Akkoord namens verhuurder AkkoonÖ namens Juiurder
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Apparatuur waterpolo 
Omega Calypso controller

Shotclock set (30 sec. klokken)
Coyote einde speeltijdhoom 
Pos 34 VDH software module wedstrijdzwemmen 

en waterpolo 
Pos 35 Videoprocessor

1 st X

1 st X

1 st X

1 st 100%
100%1 st

Bijlage 7b

levering waterpolo materialen tbv wedstrijden
DMO UVO - realisatievan

auteur
datum 16 augustus 2012 gew. 14-2-2013

aan

voor rek 
UVO

voor rek 
Stichting

prijs excl 
BTWOmschrijving aantal eenheid opmerkingen

Onderstaande materialen tbv waterpolowedstrijden worden éénmalig om niet verstrekt door Gemeente Utrecht

Reparatie tijdens garantieperiode voor rekening van Gemeente Utrecht

Onderhoud van de materialen tijdens de garantieperiode komen voor rekening van de Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn

Na de garantieperiode komen onderhoud- en reparatiekosten voor rekening van de Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn

Volgens offerte VDH dd 9 juli 2012
Pos 8 Lijnenwagen
Pos 13 Waterpolo veld markering officieel 

Damesveld 25x20m 
Herenveld 30x20m 

Pos 14 Aluminium waterpolo doelen 
Pos 15 VDH Wegklapbare lijnhaak 
Pos 19 VDH wegklabare lijnhaak trainingsveld 
Pos 22 Keemetinstallatie korte zijde 
Pos 23 vloerpotten keenet installatie 
Pos 24 Keemetinstallatie lange zijde 
Pos 25 vloerpotten keemetinstallatie 
Pos 29 VDH waterpolostartinstallatie

2 st X

1 st X

1 st X

1 paar x
12 st X

4 st € 1.020,00x
2 st X

12 st X

2 st X

5 st X

1 st € heeft stichting laten vervallenx

«Pff» 
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EIGENAARS- GEBRUIKS- 
ONDERHOUD GEBONDEN 

ONDERHOUD
X

O

3 Luchtbehandeling- en koelinstallatie-installaties 
Onderhoud aan installatieonderdelen 
Aanbrengen / vervangen installatieonderdelen 
Doorvoeren luchtafvoer / dakafzuiging

3.01
3.02
3.03

4 Centrale Verwarmingsinstallaties
Onderhoud centrale verwarmingsinstallatie 
Aanbrengen / vervangen installatieonderdelen 
Reparatie vervangen radiatorthermostaten

4.01
4.02
4.03

5 Sanitaire techniek en schoonmaak 
Schoonmaak
Onderhoud koudwaterinstaliaties 
Onderhoud warmwaterinstallaties 
Onderhoud douchesystemen 
Ontkalken douchekoppen

5.01
5.02
5.03
5.04
5.05

1 -jan-09 EIGENAARS
ONDERHOUD

Organisatie en aansturing door Beheerstichting tijdens huurperiode 
Organisatie en aansturing door DMO tijdens huurperiode

onderwerpen indien van toepassing...
1 Bouwkundig onderhoud 

1.01 
1.02

YBouwkundig onderhoud aan casco
Graffiti verwijderen buitengevel 
Daken onderhoudswerk Y1.03

1.04 Daken schoonmaakonderhoud 
Buitenschilderwerk 
Binnenschilderwerk (in eigen ruimte)
Riolering reparatiewerk
Riolering (binnen) schoonmaakonderhoud
Gevel (puien) onderhoudswerk
Reparatie hang en sluitwerk/cilinders/sleutels
Vervanging hang en sluitwerk
Glasschade niet verwijtbaar aan Huurder
Putjes en schrobgoten schoonmaakonderhoud
Tegelwerk onderhoud / vervanging
Onderhoud beweegbare vloer
Onderhoud / reparatie plafonds
Onderhoud dilatatievoegen
Onderhoud reparatie rolluiken ( mechanisch )
Onderhoud reparatie rolluiken ( elektrisch )
Vervanging tapijt (in eigen ruimtes)
Bewegwijzering
Bestrating herstellen

Y1.05
1.06
1.07
1.08

Y1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Y1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

2 Elektrotechnische installaties (let op melding bij installatieverantwoordelijke) 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10

Onderhoud aan installatieonderdelen 
Onderhoud en instellingen regelinstallaties 
Aanbrengen / vervangen installatieonderdelen 
Vervangen spotjes incidenteel in lage plafonds 
Remplace verlichtingsbuizen 
Vervangen armaturen 
Vervangen wandcontactdoos 
Onderhoud scorebord 
Onderhoud geluidsinstallatie 
Toegangsdeuren elektrisch 
Terrein/tuinverlichting onderhoud of vervanging

Y

Y

2.11

Bijlage 8

Demarcatielijst Onderhoud Zwembad Krommerijn

XX
X

X
X

:

°

o o o o o 
o

00
00

00
0-

0 
00

0

o o
o o

o o o o o o

X

X

o o o
o o o

o o
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6 Zwemwaterbehandeling
Wekelijkse werkzaamheden 
Onderhoud vlokinstallatie 
Onderhoud filterinstallaties 
Clorinsitu IV onderhoud
Zwembassins bodem zuigen (wekelijks of vaker indien nodig) 
Hygiëne onderhoud 
Onderhoud flowmeters
Zoutvoorraad bijhouden en bestellen = chemicaliën budget 
Locronvoorraad bijhouden en bestellen = chemicaliën budget 
Dagelijkse waterkwaliteitsmetingen 
Meterstanden handmatig 
Meterstanden GBS

6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08

.1

.11
6.12

11 Lift en Hef installaties 
11.01 
11.02

Mechanische hefinstallaties 
Liften keuring en onderhoud

7 Gebouwbeheersysteem
Technische aansturing GBS (priva)
Aanpassingen regelinginstellingen 
Update software
Nieuwe ontwikkelingen zwembadtechniek bijhouden

7.01
7.02
7.03
7.04

8 Sprinkler installatie / blusmiddelen 
Wekelijkse controle 
Totaalkeuring incl. sprinklerkoppen 
Brandmeldcentrale onderhoud
Reparaties brandmeldinstallatieonderdelen binnen openingstijd 
Reparaties brandmeldinstallatieonderdelen buiten openingstijd 
Controle brandblusmiddelen 
Vervanging brandblusmiddelen

8.01
Y8.02

8.03
8.04
8.05
8.06
8.07

9 Noodverlichtingsinstallatie
Wekelijkse visuele controle 
Totaalkeuring
Controle noodverlichtingarmaturen 
Vervangen noodverlichtingarmaturen 
Vervanging / reparaties

9.01
9.02
9.03
9.04
9.05

12 Diverse onderdelen voor zwembad of beheersstichting ntb 
12.01 Camerasystemen

io Zomer - Winter overdracht
Schoonmaakonderhoud einde huurseizoen 
Aansluiten - aftappen koudwaterinstallaties

10.01
10.02

X
O
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Gemeente Utrecht

Referentienummer: 3550401

'iContractmutatie nr. 1 bij 
Huurovereenkomst nr. 100410

Adres: Berging bij zwembad De Krommerijn, Weg van Rhijnauwen 3

Gemeente Utrecht Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres:
Telefoonnummer:
Bezoekadres:

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
030 - 286 2602
Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
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Gemeente Utrecht

Contractmutatiedocument nr. 1 behorende bij de Huurovereenkomst met 
registratienummer 100410 tussen gemeente Utrecht - Stichting Exploitatie 
Zwembad Krommerijn

Dossiernaam: Huurovereenkomst verenigingsruimte Zwembad 
De Krommerijn

Ken merk/registratienummer 100410
Versie Definitief
Datum 30 mei 2016

De gemeente Utrecht Stadsplateau 1, 3521 AZ te Utrecht, op basis van een (sub)volmacht als 
bedoeld in art. 1 71 Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de mevrouw

Utrechtse Vastgoed
Organisatie, die krachtens een mandaatbesluit van het College van B&W en de 
ondermandaatbesluiten van de algemeen directeur en het hoofd Utrechtse Vastgoed 
Organisatie als bedoeld in art. 160 Gemeentewet, besluit tot het aangaan van deze 
overeenkomst,

1.

in haar functie als

hierna te noemen ‘verhuurder’,

2. Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn, gevestigd te Utrecht aan de Professor Jordanlaan
18, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 60612263, in dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer in zijn hoedanigheid van

hierna te noemen: ‘Huurder’,

gezamenlijk te noemen: 'Partijen',

overwegende dat;
a. Huurder met Verhuurder een huurovereenkomst met kenmerk 1 0041 0, heeft gesloten ten 

behoeve van gebruik van een bedrijfsruimte bestaande uit een verenigingsruimte en een 
berging in Zwembadcomplex De Krommerijn hierna te noemen: 'Huurovereenkomst';

b. Huurder behoefte heeft aan extra bergruimte voor opslag van materialen en voorraden.
c. Partijen gezamenlijk hebben besloten de Huurovereenkomst aan te vullen;
d. Partijen de aanvullingen wensen vast te leggen in het onderhavige contractmutatiedocument,

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Aanvullingen
Partijen zijn in aanvulling op de Huurovereenkomst het volgende overeengekomen:

Artikel 1.1: De omschrijving van het Gehuurde wordt aangevuld met: Verhuurder verhuurt 
aan Huurder en Huurder huurt van Verhuurder een bergruimte van 26,5 m2, hierna 
‘Bergruimte’, gelegen in het toiletgebouw op de ligweide van Zwembad 
De Krommerijn. Deze bergruimte is op de als bijlage 1 toegevoegde tekening aangege^ef\

m

i.

■paraaf verhuurde paraaf huurder
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Gemeente Utrecht

2. Artikel 1.2: De omschrijving van de bestemming wordt aangevuld met: Bergruimte zal door 
Huurder uitsluitend worden gebruikt voor de opslag van materialen en voorraden ten 
behoeve van de exploitatie van de verenigingsruimte en de uitoefening van de zwem en 
waterpolosport; De rest van het artikel blijft in stand zoals Partijen zijn overeengekomen in 
de Huurovereenkomst.

3. Artikel 4.1: De bepaling over de huurprijs wordt aangevuld met: De aanvangsprijs voor de 
Bergruimte bedraagt op jaarbasis € 1.361,25 (p.p. 201 6, kostendekkende huur).
Artikel 4.8: wordt aangevuld met: Per betaalperiode van twee kalendermaanden bedraagt de 
huur voor de Bergruimte:
Huurprijs
Verschuldigde omzetbelasting 
Totaal

€ 187,50
€ 39,38
€ 226,88

Huurder is vanaf 1 juni 201 6 verplicht huur te betalen voor de Bergruimte.
4. Artikel 10.1: De bepaling over de ingang wordt aangevuld met: de Bergruimte heeft een 

specifieke ingang voor Huurder. Huurder ontvangt van Verhuurder vier sleutels van de 
ingang van de Bergruimte. Huurder is gerechtigd te allen tijde gebruik te maken van de
Bergruimte._______________________________________________________________________

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud,

Utrecht, 2016 /LUtrecht, 13 2016

Gemeente Utrecht, Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn,

Bijlage 1 Tekening Bergruimte

paraaf huurderparaaf verhuurder
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nnnnodB»nUtrechtse Vastgoed Organisatie
Portefeuillemanagement 
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Telefoon 030 - 286 0160 
www.utrecht.nl Gemeente Utrecht

Stichting Buitensport Zwembad De Krommerijn 
t.a.v. De heren en

6 december 201 9 
6316445
Toezending getekende 
Weg naar Rijnauwen 3 
huurovereenkomst 101951

Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
Bijlage(n)

Datum
Ons kenmerk 
Onderwerpuvocontractbeheer@utrecht.nl 

1 x huurovereenkomst

0 6 DEC. 2019Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Uw kenmerk 
Uw brief van

Geachte heren en

Hierbij zend ik u een door alle partijen geparafeerd en ondertekend exemplaar van de met u gesloten 
huurovereenkomst betreffende de Weg naar Rijnauwen 3 te Utrecht.

Onderhoudsgebreken aan het gehuurde die volgens de overeenkomst door en voor rekening zijn van 
de verhuurder kunt u telefonisch doorgeven. De storingslijn van de Utrechtse Vastgoed Organisatie is 
bereikbaar via

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogacht'

Contractbeheer
Utrechtse Vastgoed Organisatie
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Gemeente Utrecht

HUUROVEREENKOMST ONBEBOUWDE GROND

Beachvelden Krommerijn 

Weg naar Rijnauwen 3 te Utrecht

Opsteller
Dossiernaam
SAPRE nummer
Zaaknummer
Versie
Datum

/
Beachvolleybalvelden Krommerijn
101951
6316445
9
18-11-2019

Totstandkomingsvoorbehoud
Er komt in het geheel geen - ook geen voorwaardelijke - overeenkomst tot stand en aan deze concept- 
overeenkomst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend, zolang door of namens het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht niet is besloten deze overeenkomst aan te gaan 
en deze overeenkomst niet door een bevoegde vertegenwoordiger van de gemeente Utrecht is 
ondertekend. Een Bibob-onderzoek zoals bedoeld in het gemeentelijk Bibob-beleid kan onderdeel 
uitmaken van de besluitvorming. De gemeente is gerechtigd alle Informatie die zij in het kader van het 
Bibob-onderzoek verkrijgt, mee te wegen in de besluitvorming.
Partijen zijn zich ervan bewust dat de hiervoor bedoelde besluitvorming mede afhankelijk kan zijn van 
de wensen en bedenkingen en/of instemming van de gemeenteraad.

5.1,2E 5.1,2E



Utrechtse Vastgoed Organisatie
Zaaknummer: 6316445 
SAPRE nummer: 101951

ONDERGETEKENDEN

Gemeente Utrecht, gevestigd te Utrecht aan het Stadsplateau 1, 3521 AZ, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30280353, en op basis van het 
vigerende mandaatregister en de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw |

die hierbij namens

1.

in haar functie van
burgemeester en wethouders besluit tot het aangaan van deze overeenkomst, 
hierna te noemen: ‘Verhuurder’,

en

2. Stichting Buitensport Zwembad De Krommerijn, gevestigd te Utrecht aan de
Vleuten, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 7461 7508 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 
heer
hierna te noemen: 'Huurder SBK’,

en de

Verhuurder, Huurder SBK gezamenlijk ook te noemen: ‘Partijen’,

OVERWEGENDE DAT:

a. Verhuurder eigenaar is van onroerende zaak Zwembadcomplex De Krommerijn, Weg van Rijnauwen 
3 te Utrecht, kadastraal bekend Gemeente Utrecht, sectie N, nummer 1 403, met daarop gelegen 
opstallen waaronder een 50-meter-zwembassin met een te openen en te sluiten dakconstructie 
met vaste spanten over het bassin (hierna: het “Zwembassin”) en een gebouw, bestaande uit twee 
bouwlagen, met diverse voorzieningen waaronder een kassa, een receptie, kleedkamers, douches, 
toiletten, een technische ruimte, een kantine en voorts een ligweide met recreatie bad; glijbaan; 
kinderspeelbad; speelattributen, zomerlocatie voor horeca en twee beachvelden;

b. Verhuurder en Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn, ingeschreven in het Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel onder nummer 6061 2263, hierna te noemen: “SEZK", een 
Huurovereenkomst “Deelexploitatie Zwembad De Krommerijn ” hebben ondertekend dd. 22 mei 
201 3. Op basis van deze huurovereenkomst huurt SEZK gedurende 8 maanden, van 1 september 
tot en met 30 april, een groot deel van het Zwembadcomplex en is gedurende deze gehele periode 
verantwoordelijk is voor de exploitatie en veiligheid van het betreffende deel, conform het 
bepaalde in de Huurovereenkomst “Deelexploitatie Zwembad Krommerijn”;

c. Verhuurder en SEZK een huurovereenkomst zijn aangegaan inzake zomerexploitatie Zwembad 
Krommerijn, getekend dd. 1 5 mei 201 5. Op basis van deze huurovereenkomst huurt Huurder SEZK 
gedurende 4 maanden, van 1 mei tot en met 30 augustus in de in de huurovereenkomst 
beschreven avonduren een deel van het Zwembadcomplex voor gemiddeld 1 9 uur per week. 
Gedurende deze gehuurde periode is SEZK verantwoordelijk voor de exploitatie en veiligheid van 
het betreffende deel, conform het bepaalde in de huurovereenkomst d.d. 1 5 mei 201 5;

Paraaf'.VeVh ilu rder: Paraaf Huurder:
2/14
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Utrechtse Vastgoed Organisatie
Zaaknummer: 6316445 
SAPRE nummer: 101951 Gemeente Utrecht

d. Verhuurder en SEZK een huurovereenkomst zijn aangegaan voor de verenigingsruimte, gelegen op 
de 1ste verdieping. Afspraken hiervoor zijn vastgelegd in de door Partijen getekende 
‘Huurovereenkomst Verenigingsruimte Zwembad De Krommerijn”, d.d. 22 mei 201 3;

e. SEZK heeft samen met Huurder SBK een verzoek bij Verhuurder ingediend om uitbreiding van de 
beachvelden van 2 naar 6 en de mogelijkheid de beachvelden (buiten de openingstijden van het 
zwembad) te mogen exploiteren. SEZK heeft hiervoor Huurder SBK opgericht die de 6 beachvelden 
van Verhuurder wenst te huren ten behoeve van de exploitatie.

Partijen wensen de gemaakte afspraken vast te leggen in deze overeenkomst.

PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN

Het gehuurde, bestemming
Verhuurder verhuurt aan Huurder SBK en Huurder SBK huurt van Verhuurder de onbebouwde 
grond, gelegen aan de Weg van Rhijnauwen 3 te Utrecht kadastraal bekend gemeente Utrecht 
sectie N, nummer 1403 gedeeltelijk, ter grootte van circa 2200 m2, hierna te noemen: 
‘gehuurde’. Het gehuurde is nader aangegeven op de als bijlagen aan deze overeenkomst 
gehechte en daarvan deel uitmakende door Partijen geparafeerde tekening en een door 
Partijen geparafeerd proces-verbaal van oplevering waarin tevens een beschrijving van de 
staat van het gehuurde op de datum van ondertekening wordt gegeven, eventueel aangevuld 
met door Partijen geparafeerde foto’s. Het gehuurde omvat uitdrukkelijk uitsluitend de 6 
beachvelden en niet: het Zwembassin, het daaraan gelegen gebouw met o.a. kleedkamers, de 
douches, de toiletten, de kantine en de ligweide met recreatie bad, glijbaan, kinderspeelbad, 
speelattributen en een zomerlocatie voor horeca. Nadere randvoorwaarden voor het gebruik 
van het gehuurde zijn in deze overeenkomst opgenomen. In dit artikel 1 over de tijdstippen 
van het gebruik.

Het gehuurde zal door of vanwege Huurder SBK uitsluitend worden bestemd om te worden 
gebruikt als sportveld ten behoeve van beach sporten bij voorkeur voor sportverenigingen 
gevestigd in de gemeente Utrecht. Het gehuurde ligt op de ligweide van het Zwembadcomplex 
Krommerijn. Het is Huurder SBK uitdrukkelijk niet toegestaan het Zwembassin, het daaraan 
gelegen gebouw met o.a. kleedkamers, douches, toiletten, een kantine, de ligweide met 
recreatie bad; glijbaan, kinderspeelbad, speelattributen en een zomerlocatie voor horeca te 
(laten) gebruiken.

Huurder SBK is ermee bekend en aanvaardt dat Verhuurder het gehuurde laat gebruiken door 
bezoekers van het Zwembassin of andere derden op de tijden dat Huurder SBK het gehuurde 
niet mag gebruiken op grond van deze overeenkomst. Bezoekers van het Zwembassin of 
andere derden kunnen het gehuurde dus gebruiken buiten de tijdsblokken vermeld in de 
leden 4 tot en met 6 van dit artikel,

Dit betekent dat Huurder SBK het gehuurde dan niet mag gebruiken. Het toezicht op de 
beachvelden valt tijdens de openingstijden van het Zwembassin onder verantwoordelijk van

Artikel 1

1.1

1.2

1.3

Paraaf Huurder:"ar 3/145.1,2E
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Utrechtse Vastgoed Organisatie
Zaaknummer: 6316445 
SAPRE nummer: 101951

Verhuurder. Verhuurder is aansprakelijk voor eigendommen van SBK indien aangetoond is dat 
deze schade is toegebracht door bezoekers van het Zwembassin of andere derden op de 
tijden dat Huurder SBK het gehuurde niet mag gebruiken op grond van deze overeenkomst. 
Het gebruiksrecht van Huurder SBK op grond van deze overeenkomst is beperkt tot de 
perioden en tijdsblokken vermeld in dit lid 4 en de leden 5 en 6 van dit artikel. Buiten deze 
perioden en tijdsblokken mag Huurder SBK het gehuurde niet gebruiken.

a) de periode van 1 mei t/m 30 augustus van maandag t/m zondag vanaf 1 8.00 uur tot 23.00 
uur;

b) de periode van 1 mei t/m start zomer schoolvakantie midden Nederland ( 201 9 op 1 9 juli) 
op woensdag vanaf 1 6.30 uur en op vrijdag vanaf 1 7.00 uur tot 23.00 uur; en

c) de 8 maanden van september t/m april (waarin het Zwembassin niet meer wordt 
opengesteld aan de bezoekers als zijnde buitenbad) van maandag t/m zondag van 9.00 uur 
tot 23.00 uur.

In het 1ste jaar, zijnde 201 9, wordt als pilot Huurder SBK in de gelegenheid gesteld om in de 
periode van 1 mei t/m 30 augustus maximaal 4 beachvelden gedurende de openingstijden 
van het Zwembassin te exploiteren, maar uitsluitend indien de locatiemanager Krommerijn 
hiervoor vooraf toestemming geeft. Bij de verhuring gedurende de openingstijden van het 
Zwembassin wordt per verhuring een nader te bepalen afspraak gemaakt over de verdeling 
van de huurinkomsten tussen de Verhuurder en Huurder SBK en tevens over het wel/niet 
gebruik maken van het Zwembassin. Zolang die afspraken niet zijn gemaakt is gebruik van 
het Zwembassin door de gebruikers van het gehuurde niet toegestaan. In afwijking van het 
bepaalde in de vorige zin komen de huurinkomsten van verhuringen gedurende de 
openingstijden van het Zwembassins geheel ten gunste van Huurder SBK in de periode van 1 
mei t/m start zomer schoolvakantie midden Nederland op woensdag vanaf 1 6.30 uur en op 
vrijdag vanaf 1 7.00 uur tot sluitingstijd van het Zwembassin. De toezichthoudende rol op het 
Zwembassin, het buiten kinderbad en het recreatie bad bij verhuringen gedurende de 
openingstijden van het Zwembassin valt onder de verantwoordelijkheid van de Verhuurder. De 
pilot wordt eind 201 9 geëvalueerd en bij een positieve evaluatie verlengd naar 2020. Dit 
proces herhaalt zichzelf gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

Naast de in 1.4 genoemde tijdstippen heeft Huurder SBK het recht om maximaal 3 maal per 
seizoen (tussen 1 mei t/m 30 augustus) gratis gebruik maken van het gehuurde (de 
beachvelden) gedurende de dag (1 0.00-1 8.00 uur) voor het organiseren van een toernooi of 
evenement door of namens Huurder SBK, mits de datum en het tijdstip vooraf in overleg met 
de locatiemanager Krommerijn is bepaald. De toezichthoudende rol op het zwembassin, het 
buitenkinderbad en het recreatie bad bij deze 3 toernooien of evenementen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de Verhuurder gedurende de openingstijden van het Zwembassin. 
Daarna valt dit onder de verantwoordelijkheid van Huurder SBK.

Huurder SBK dient er te allen tijde voor te zorgen dat de tijdstippen waarop zij het gehuurde 
exploiteert niet in strijd komen met de publiekrechtelijke wet- en regelgeving (inclusief milieu 
en bestemmingsplan voorschriften) en/of aan Verhuurder verstrekte vergunningen/of
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ontheffingen. In geval van strijdigheid tussen de overeengekomen openingstijden en de 
planologische randvoorwaarden, prevaleren laatstgenoemde, leder handelen of nalaten van 
Huurder SBK in strijd met geldende wet- en regelgeving levert een toerekenbare tekortkoming 
van Huurder SBK jegens Verhuurder op.

Om toegang tot het gehuurde te verkrijgen mag Huurder SBK uitsluitend gebruik (laten) 
maken van het voetpad dat aan de linkerzijde van het Zwembassin is gelegen, welk voetpad 
op bijlagel met @ arcering is aangegeven. Het voormelde voetpad aan de linkerzijde van het 
Zwembassin mag niet gebruikt worden als uitgang. Om het gehuurde te verlaten dient 
Huurder SBK gebruik te (laten) maken van het draaihek dat toegang biedt tot de 
parkeerplaatsen, welk draaihek op bijlage 1 met @ arcering is aangegeven. Huurder heeft 
geen exclusief gebruiksrecht tot het voetpad en het draaihek. Deze zaken worden ook 
gebruikt door andere gebruikers van het Zwembadcomplex. Indien blijkt dat de toegang over 
het voetpad niet wenselijk is voor de gevestigde commerciële huurders aan en nabij dat pad, 
zal in overleg met de locatiemanager een andere oplossing worden gevonden.

Huurder kan mede gebruik maken van de toiletten in het bijgebouw op de ligweide en de 
buitendouche. Voor dit mede gebruik is Huurder geen extra vergoeding naast de huurprijs 
verschuldigd. Huurder dient na het gebruik de toiletten schoon achter te laten zodat deze 
direct bruikbaar is voor de volgende gebruiker. Huurder duldt het gebruik van de toiletten 
door andere bezoekers van het zwembadcomplex.

Huurder kan voor het opbergen van de materialen mede gebruik maken (= bruikleen) van de 
berging die gelegen is aan de buitenzijde van de accommodatie. Voor dit gebruik is Huurder 
geen vergoeding verschuldigd. Huurder SBK zal zelf met SEZK afspraken maken inzake een 
sleutel en zal het medegebruik van andere gebruikers van het zwembadcomplex dulden. 
Eventuele schade aan de berging veroorzaakt door Huurder SBK of door namens haar 
aanwezige derden, komt voor rekening en risico van Huurder SEZK en wordt door of namens 
hem onverwijld hersteld.

Huurder SBK mag niet zelf in een horecabehoefte voorzien. Dit betekent dat de verkoop van 
consumpties aan de gebruikers van het gehuurde door Huurder SBK of in opdracht of op 
verzoek van Huurder SBK niet is toegestaan. Huurders SBK en de namens haar aanwezige 
gebruikers van het gehuurde dienen gebruik te maken van de horeca in het zwembadcomplex 
dat wordt aangeboden door de exploitant van de buitenhoreca of door SEZK.

Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in artikel 1.2. 
Indien blijkt dat de in artikel 1.1 genoemde oppervlakte niet juist is, komen Partijen overeen 
dat: een verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) geen verschil zal 
hebben voor de huurprijs.

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Artikel 2 Duur, verlenging en opzegging

Deze overeenkomst gaat met terugwerkende kracht in op 1 april 201 9, hierna te noemen: 
‘ingangsdatum’ en is aangegaan voor de duur van 3 jaar en 9 maanden en lopende tot 1
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januari 2023. Voor deze periode is gekozen om aan te sluiten aan de duur van de 
‘Huurovereenkomst deel-exploitatie zwembad De Krommerijn’ tussen verhuurder en huurder 
SEZK.

Na het verstrijken van de in artikel 2.1 genoemde periode wordt deze overeenkomst van 
rechtswege beëindigd.

Partijen zullen 6 maanden voor het einde van de overeenkomst overleggen over het wel of 
niet afsluiten van een nieuwe overeenkomst voor een nieuwe periode.

2.2

Artikel 3 Huurprijs, omzetbelasting, huurprijsindexering, betalingsverplichting, betaalperiode

Huurder SBK betaalt een kostprijs dekkende huur. De kostprijs dekkende huur is als volgt

exclusief btw. Huur gebaseerd op 1 0 jarige annuïteit ad 2% 
(=rente+aflossinq)

perjaar incl. rente, aflossing én prijspeil 2019). De aanvangshuurprijs

(zegge:

3.1.

opgebouwd: Investering: € 
van €
Totale huur:

van het gehuurde bedraagt op de ingangsdatum op jaarbasis €

€

De huurprijs is gebaseerd op een periode van 10 jaar. Na dezel 0 jaar is de investering 
afgeschreven en dient huurder SBK de huur van de grond te betalen conform het alsdan 
geldende (prijzen)beleid.

Partijen komen overeen dat Verhuurder geen omzetbelasting over de huurprijs in rekening 
brengt.

De huurprijs wordt jaarlijks per 1 mei voor het eerst met ingang van 01 mei 2020 aangepast 
overeenkomstig de leden van dit artikel.

a. Wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens 
(2006=1 00), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De 
gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk 
aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer 
van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de 
huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt 
zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast.

b. De huurprijs wordt niet gewijzigd indien een indexering van de huurprijs leidt tot een 
lagere huurprijs dan de laatst geldende. Die laatst geldende huurprijs blijft ongewijzigd, 
totdat bij een volgende indexering het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier 
kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast hoger is 
dan het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de 
kalendermaand waarin de laatste huurprijsaanpassing heeft plaatsgevonden. Als dan 
worden bij die huurprijswijziging de indexcijfers van de in de vorige zin bedoelde 
kalendermaanden gehanteerd.

c. Een geïndexeerde huurprijs is opeisbaar verschuldigd, ook al wordt van de aanpassing 
aan Huurder geen afzonderlijke mededeling gedaan.

3.2

3.3

Paraaf Huurder.rder:Par
6/14

5.1,2B

5.1,2B 5.1,2B

5.1,2B

5.1,2B

5.1,2B

5.1,2E

5.1,2E



nnnnn
x!aim

Utrechtse Vastgoed Organisatie
Zaaknummer: 6316445 
SAPRE nummer: 101951 Gemeente Utrecht

d. Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de 
berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar 
indexcijfer worden gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent kan door de meest 
gerede Partij aan de directeur van het CBS een uitspraak worden gevraagd die voor 
Partijen bindend is. De eventueel hieraan verbonden kosten worden door Partijen elk voor 
de helft gedragen.

Met het oog op de ingangsdatum heeft de eerste betaling van Huurder betrekking op de3.4

periode van 1 mei 201 9 tot en met 30 april 2020 en is het over deze eerste periode

Huurder zal dit bedrag voldoen vóór 30 oktober 201 9.verschuldigde bedrag €|

De uit hoofde van deze overeenkomst door Huurder aan Verhuurder te verrichten periodieke3.5
betalingen als weergegeven in artikel 3.1 zijn in één bedrag verschuldigd in euro’s en moeten 
vóór 30 oktober van het desbetreffende jaar volledig zijn voldaan, door middel van 
overschrijving op rekeningnummer vermeld op de factuur, ten name van de Gemeente 
Utrecht, Utrechtse Vastgoed Organisatie onder vermelding van huur “Weg naar Rhijnauwen 3 - 
beachvelden.

Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen in deze overeenkomst exclusief omzetbelasting.3.6

Betaling, kosten, verzuim, boete

De betaling van de huurprijs en van al hetgeen verder krachtens deze overeenkomst is 
verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel - zonder 
opschorting, aftrek of verrekening met een vordering welke Huurder op Verhuurder heeft- 
geschieden door storting dan wel overschrijving op een door Verhuurder op te geven rekening 
dan wel een reeds in deze overeenkomst opgegeven rekening. Huurder kan alleen dan 
verrekenen als de vordering door de rechter is vastgesteld.

Dit laat onverlet de bevoegdheid van Huurder om gebreken zelf te verhelpen en de redelijke 
kosten daarvan in mindering te brengen op de huur indien Verhuurder met het verhelpen 
daarvan in verzuim is. Het staat Verhuurder vrij door middel van schriftelijke opgave aan 
Huurder wijziging aan te brengen in de plaats of wijze van betaling. Verhuurder is gerechtigd 
te bepalen op welke openstaande vordering een door hem van Huurder, of ingeval van 
faillissement van de curator die belast is met het beheer van de failliete boedel, ontvangen 
betaling in mindering komt. Voor zover hiervan sprake is, is Verhuurder voorts gerechtigd te 
bepalen op welke openstaande vordering een betaling uit hoofde van de gestelde zekerheid in 
mindering komt.

Telkens indien een uit hoofde van deze overeenkomst door Huurder verschuldigd bedrag niet 
prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt Huurder aan Verhuurder van rechtswege per 
kalendermaand vanaf de vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare boete van 1% van het 
verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, 
met een minimum van € | per maand. De hiervoor bedoelde boete(rente) is niet 
verschuldigd indien Huurder voor de in lid 1 genoemde vervaldatum per aangetekende brief

Artikel 4

4.1

4.2
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een gemotiveerde vordering bij Verhuurder heeft ingediend en Verhuurder binnen 4 weken na 
ontvangst van deze brief inhoudelijk daarop niet heeft gereageerd.

Indien Huurder tekort schiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van 
deze overeenkomst zijn alle nog te vervallen huurtermijnen per direct in zijn geheel 
verschuldigd.

In alle gevallen waarin (Ver)Huurder een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan 
(Ver)Huurder doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen (Ver)Huurder om deze tot 
nakoming van deze overeenkomst of Huurder tot ontruiming te dwingen, is (Ver)Huurder 
verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte 
ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing door (Ver)Huurder te betalen proceskosten - 
aan (Ver)Huurder te voldoen.

De gemaakte redelijke kosten worden tussen Partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag 
dat als volgt wordt berekend; 1 5% over de hoofdsom met een maximum van € 
geval exclusief de griffierechten. Bij een procedure worden de kosten van experts (advocaten, 
deurwaarders ed.) door de in het ongelijk gestelde Partij vergoed.

Artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek leden 4 en 6, waaronder uitdrukkelijk begrepen de verwijzing 
naar het maximaal te vergoeden bedrag aan buitengerechtelijke kosten, is daarmee tussen 
Partijen niet van toepassing.

Huurders zijn in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn.

Indien Huurder zich, na door Verhuurder behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan 
de in deze overeenkomst opgenomen voorschriften, verbeurt Huurders aan Verhuurder, voor 
zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van minimaal 

per kalenderdag voor elke kalenderdag dat Huurders in verzuim zijn. Het 
vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Verhuurder om gebruik te maken van zijn 
overige rechten, waaronder het recht op nakoming en het recht op volledige 
schadevergoeding voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.

Eventueel door Huurder verschuldigde boetes dienen binnen binnen 30 dagen te worden 
voldaan, bij gebreke waarvan Huurder wettelijke (handels)rente over de boete verschuldigd 
raakt.

4.3

4.4

met uitzondering van de

per

4.5

4.6

€

4.7

Artikel 5 Veiligheid en toezicht

Huurder SBK of de namens haar in het zwembadcomplex aanwezige derden mogen geen 
gebruik maken van de zwemvoorzieningen cum annex van het zwembadcomplex (te weten: 
het zwembassin, het recreatie bad, het kinderbad, de glijbaan en de speeltoestellen). Huurder 
SBK dient er zelf actief op toe te zien dat deze voorzieningen gedurende de in artikel 1 van 
deze overeenkomst genoemde perioden dat Huurder SBK de beachvelden huurt niet door deze 
derden worden gebruikt. Deze voorzieningen bevinden zich namelijk op dezelfde ligweide als 
waarop de beachvelden zich bevinden en zijn vrij toegankelijk vanaf de beachvelden omdat 
deze niet worden afgesloten door een hek.
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Huurder SBK is verplicht op een bord naast de beachvelden dat zichtbaar is voor de 
gebruikers van de beachvelden, kenbaar te maken dat het gebruik van het Zwembassin, het 
recreatie bad, het kinderbad, de glijbaan en de speeltoestellen door de gebruikers van de 
beachvelden niet is toegestaan.

Vanwege de vrije toegang vanaf de beachvelden naar het recreatie bad en het kinderbad en op 
bepaalde momenten het Zwembassin, dient Huurder SBK tijdens de perioden dat Huurder SBK 
de beachvelden gebruikt, toezicht te houden op deze baden. Huurder SBK is verantwoordelijk 
voor het toezicht en de veiligheid van de gebruikers van de beachvelden indien zij naar of in 
het - op de ligweide van het Zwembadcomplex gelegen 
kinderbad of het Zwembassin gaan. In verband hiermee dient er te allen tijde tenminste één 
toezichthouder namens Huurder SBK bij de beachvelden aanwezig te zijn, tijdens de perioden 
dat Huurder SBK de beachvelden gebruikt. De toezichthouder van Huurder SBK dient te 
voldoen aan de eisen die volgens de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden gesteld (de “Wet”) en het Besluit Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (het “Besluit”) worden aan een toezichthouder. Dit betekent hij/zij in bezit 
is van geldig zwemmend redden certificaat. Voorts dient de toezichthouder kennis te hebben 
en voor zover op de beachvelden van toepassing het Toezicht plan (bijlage 2) en het 
Calamiteitenplan (Veiligheidsplan bijlage 3). Huurder SBK legt in een rooster vast de datum, 
tijd en naam van de aanwezige toezichthouder. Het rooster is -indien gevraagd- inzichtelijk 
voor de Verhuurder.

De huurder SBK dient ervoor zorg te dragen dat tijdens de perioden dat Huurder SBK de 
beachvelden gebruikt binnen de accommodatie Zwembad De Krommerijn een opgeleide en in 
bezit van een geldig certificaat EBHO aanwezig is. Het is de Huurder SBK toegestaan om 
hierbij gebruik te maken van de aanwezige EBHO-er van de SEZK. Huurder SBK legt in een 
rooster vast de datum, tijd en naam van de aanwezige EBHO-er. Het rooster is -indien 
gevraagd- inzichtelijk voor de Verhuurder.

De vigerende algemene voorwaarden en huisregels van de accommodatie (bijlage 4 en 5) zijn 
op het gebruik door Huurder SBK van toepassing; dit betekent o.a. dat het niet is toegestaan 
glaswerk mee te nemen naar de ligweide of rondom de beachvelden. Verhuurder zal Huurder 
SBK in kennis stellen van wijzigingen in deze voorwaarden. Huurder SBK zal ook aan deze 
wijzigingen gebonden zal zijn.

Huurder dient zorg te dragen voor een ordelijke gang van zaken op het gehuurde en de 
aanpalende ruimten, en dient ervoor te zorgen dat door haar of door namens haar aanwezige 
derden niet wordt gehandeld in strijd met de heersende opvattingen over goed gebruik, 
openbare orde en goede zeden en in het maatschappelijk verkeer geaccepteerde normen. 
Verhuurder houdt naast Huurder SBK eveneens toezicht op het Zwembassin, het recreatie bad 
en de kinderbaden gedurende de openingstijden van het Zwembadcomplex.

Huurder SBK verleent alleen toegang tot de beachvelden aan de leden van de 
sportverenigingen aan wie zij de beachvelden verhuurt/in gebruik geeft.

5.2.
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Artikel 6 Beheerder en overleg

Overleg over de dagelijkse exploitatie van de beachvelden vindt plaats tussen Huurder SBK en 
de verantwoordelijke locatiemanager Zwembad De Krommerijn.

Jaarlijks overlegt Huurder SBK aan de verhuurder een bezettingsoverzicht van het gebruik van 
de velden.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient Huurder SBK voor wat betreft de inhoud en 
alle verdere aangelegenheden betreffende deze overeenkomst met Verhuurder contact op te 
nemen.

Het is de Huurder niet toegestaan reclameborden of andere reclame uitingen te plaatsen 
rondom de beachvelden. Het is toegestaan bij evenementen of door derde georganiseerde 
toernooien om mobiele reclame uitingen te plaatsen, mits deze na het evenement/toernooi 
worden verwijderd.

6.1

6.2

6.3

6.4

Geschiktheid van het gehuurde, gebreken

Voor de vraag of huurgenotsbeperkende feiten en omstandigheden kwalificeren als een 
gebrek in de zin van artikel 7:204 Burgerlijk Wetboek, is van belang wat Huurder SBK bij 
aanvang van deze overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten ten aanzien van het 
gehuurde.

Artikel 7

7.1

(Overheids)voorschriften en vergunningen

Zowel op als na ingangsdatum is Huurder SBK verantwoordelijk voor het verkrijgen en 
behouden van de vereiste vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die benodigd zijn 
voor het gebruik van het gehuurde zoals genoemd in artikel 1.2. Hieronder vallen tevens alle 
meldingen die van overheidswege verplicht zijn/worden gesteld ter zake het gebruik van het 
gehuurde in overeenstemming met de hiervoor bedoelde overeengekomen bestemming. Met 
de hiervoor bedoelde meldingen van overheidswege worden onder meer verstaan meldingen 
die op grond van het meest recente Bouwbesluit en het meest recente Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) verplicht zijn.

De aan het verkrijgen van de in lid 1 bedoelde vergunning, ontheffing of toestemming 
verbonden kosten, alsmede de kosten van aanpassingen van het gehuurde om aan de 
voorwaarden van de vergunning, ontheffing of toestemming te voldoen, zijn voor rekening 
van Huurder.

Artikel 8

8.1

8.2

Gebruik, gedragsregels, voorschriften en verbodsbepalingen

Huurder SBK mag bij het gebruik van het gehuurde geen hinder of overlast veroorzaken, noch 
schade veroorzaken in, op, aan of onder het gehuurde. Huurder SBK zal er voor zorgdragen 
dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.

Artikel 9

9.1

Paraaf Huurder:urder:Paraa
10/145.1,2E
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Artikel 10 Onderhuur

Het is huurder SBK toegestaan om de beachvelden te verhuren aan sportverenigingen die bij 
voorkeur gevestigd zijn in Utrecht.

Huurder SBK draagt bij tot het stimuleren van alle Beach sporten.

10.1

10.2

Artikel 11 Schade
Huurder SBK zal Verhuurder onverwijld in kennis stellen van een gebrek en van de (dreigende) 
schade die uit dat gebrek of uit een andere oorzaak of omstandigheid voortvloeit. Huurder 
geeft Verhuurder daarbij een - gelet op de aard van het gebrek - redelijke termijn, om een 
aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van Verhuurder komend gebrek. 
Huurder SBK zal Verhuurder deze kennisgeving waaronder mede begrepen de redelijke 
termijn zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen.

11.2 Huurder SBK neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan 
het gehuurde. Indien de (dreigende) schade niet aan Huurder is toe te rekenen en de kosten 
voor passende maatregelen aantoonbaar en redelijk zijn, zal Verhuurder deze kosten aan 
Huurder vergoeden.

11.1

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Huurder SBK is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij 
Huurder bewijst dat de schade hem en de personen waarvoor Huurder SBK verantwoordelijk 
is, niet is toe te rekenen.
Huurder SBK vrijwaart Verhuurder tegen boetes en/of dwangsommen die Verhuurder worden 
opgelegd door gedragingen of nalatigheden van Huurder SBK danwel namens Huurder SBK in 
het zwembadcomplex aanwezige derden.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrek en Huurder SBK kan 
in geval van een gebrek geen aanspraak maken op huurprijsvermindering en verrekening, 
behoudens de bevoegdheid tot verrekening als bedoeld in artikel 7:206 lid 3 Burgerlijk 
Wetboek.

12.1

1 2.2

1 2.3

Kosten onderhoud, herstel en vernieuwingen

Verhuurder heeft de aanleg verzorgd van de 6 beachvelden op de ligweide van 
Zwembadcomplex De Krommerijn.

Huurder SBK verzorgt voor haar rekening en risico:

De aanleg van de benodigde en gewenste materialen zoals palen en netten voor de 
diverse Beach sporten;

Vervanging en onderhoud van de materialen zoals bovengenoemd;

Het jaarlijkse onderhoud, herstel en vernieuwing van de beachvelden;

De kosten voor de jaarlijkse zandsuppletie;

Het dagelijkse gebruikersonderhoud waaronder het speelklaar maken van de velden en 
het schoonhouden en eventueel vervangen, aanvullen van het zand.

Artikel 1 3
13.1

13.2

Paraaf HuurderParaaf Veri r:
11/145.1,2E

5.1,2E



Utrechtse Vastgoed Organisatie
Zaaknummer: 6316445 
SAPRE nummer: 101951

Huurder SBK dient tijdig -voor aanvang van beachseizoen- tot het verrichten van de hiervoor 
in 1 3.2 bedoelde werkzaamheden over te gaan.

Er worden vooralsnog géén kleedkamers ter beschikking gesteld en/of veldverlichting 
aangebracht ten behoeve van de beachvelden.

1 3.3

1 3.4

Artikel 14 Veranderingen en toevoegingen door Huurder

Zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder is Huurder SBK niet bevoegd veranderingen 
en/of toevoegingen in het gehuurde aan te brengen.

14.1

Overige belastingen, rechten, lasten, heffingen, retributies

Bestaande of toekomstige belastingen, waaronder mede begrepen belastingen die worden 
geheven voor voorzieningen in openbaar gebied zoals vlaggenbelasting en reclamebelasting, 
BIZ—heffing, precariorechten, lasten, overige heffingen en retributies worden doorbelast aan 
huurder:

Artikel 1 5

1 5.1

ter zake het feitelijk gebruik van het gehuurde; 
ter zake goederen van Huurder SBK;

die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, als het gehuurde 
niet aan Huurder in gebruik zou zijn gegeven.

Indien de voor rekening van Huurder komende lasten, rechten of belastingen bij Verhuurder 
worden geïnd, moeten deze door Huurder op eerste verzoek van Verhuurder aan 
laatstgenoemde binnen 2 maanden na dit verzoek worden voldaan.

15.2

Artikel 1 6 Einde overeenkomst of gebruik

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal Huurder SBK het gehuurde bij het einde van 
deze overeenkomst of bij het einde van het gebruik van het gehuurde, aan Verhuurder 
opleveren in de staat die bij aanvang van de huur in het proces-verbaal van oplevering is 
beschreven, behoudens normale slijtage en veroudering.

16.1

Artikel 17 Hoofdelijkheid

1 7.1 Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als Huurder SBK hebben verbonden, 
zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle 
uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. Uitstel van betaling of kwijtschelding 
door Verhuurder aan een der Huurders of een aanbod daartoe, betreft alleen die Huurder.

Artikel 18 Slotbepaling

Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het 
overige deel van deze overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen, hetgeen Partijen 
overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Paraaf Huurder:Paraaf V er:
12/14
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ONDERTEKENING
Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Utrecht.

Huurder SBKVerhuurder
Namens de burgemeester van Utrecht 
NAAM: NAAM:

FUNCTIE:

Stichting Buitensport Krommerijn 
DATUM:

FUNCTIE:

Utrecht Vastgo' 
DATUM:

Organisatie 
2. - dj2-6- - 2x>l3

Paraaf Huurder:Paraaf Verhuurder:
13/14
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BIJLAGEN'

1) plattegrond/tekening van het gehuurde

2) Toezichtplan zwembad Krommerijn

3) Veiligheidsplan zwembad Krommerijn

4) Algemene Voorwaarden

5) Huisregels zwembad

6) uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel Huurder 
proces-verbaal van oplevering (toe te voegen ten tijde van oplevering)

Paraaf Huurder:Paraaf Verhuurder:
14/14
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Zwembaden Huisregels zwembaden

Bij betreden van de Utrechtse zwembaden gaat u akkoord met deze huisregels. 
Het niet naleven van 1 of meerdere huisregels kan leiden tot verwijdering uit of 
ontzegging tot de Utrechtse zwembaden.

Algemeen

De aanwijzingen op de borden en van de zwembadmedewerkers dienen altijd te worden opgevolgd 
Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven. 
Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie gewaarschuwd 
De gemeente Utrecht is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van uw eigendommen in en 
om het zwembad
Het maken van foto’s en/of video-opnamen is verboden. Het zwembad kan voor bepaalde 
aangelegenheden een collectieve ontheffing op dit verbod geven 
In de zwemzalen zijn tassen verboden 
Binnen het zwembadcomplex is roken verboden
Het meenemen en consumeren van drugs (en ook het meenemen of gebruiken van een waterpijp) is 
verboden
Het meenemen en consumeren van alcohol is verboden, met uitzondering van de ruimtes (zoals
clubruimte of bar) waar consumeren hiervan uitdrukkelijk is toegestaan
Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie te worden afgegeven of bij de dienstdoende
zwembadmedewerkers in geval van afwezigheid van de receptiemedewerker
Het is niet toegestaan om kleding in de wisselcabines te laten hangen. De kleding dient te worden
opgehangen aan de kleding haken in de kleedkamers of te worden opgeborgen in de aanwezige lockers
Wanneer de weersomstandigheden het vereisen - bijvoorbeeld in geval van onweer - moeten de
bezoekers indien van toepassing het water en de ligweide verlaten. Dit geeft geen recht op restitutie van
entreegelden
Het zwembadcomplex is voorzien van camera’s
Indien aanwezig dienen ouders/begeleiders tijdens zwemlessen te wachten in de daarvoor bestemde 
wachtruimte(n)

Legitimatieplicht

Bij ons in de zwembaden geldt een legitimatieplicht, net zoals in de rest van Nederland. Deze legitimatieplicht 
geldt voor iedereen vanaf 12 jaar. U kunt zich legitimeren met een paspoort, identiteitsbewijs of een rijbewijs.

Abonnementhouders

Kiest u voor een abonnement? Dan is identiteitsbewijs alleen nodig bij het eerste bezoek. Koopt u meerdere 
abonnementen of het zomergezinsabonnement? Dan is identiteitsbewijs van elk persoon nodig.

Zwembadpas voor 12- en 13-jarigen

Bent u 12 of 13 jaar en maakt u geen gebruik van een abonnement? Dan kunt u van ons een gratis zwembadpas 
krijgen. Deze pas gebruikt u vervolgens als een identiteitskaart. U krijgt deze pas door uw identiteitsbewijs te 
laten zien en te vragen naar een zwembadpas.

Deze regeling is voor de jongeren die wettelijk nog geen geldig identiteitsbewijs bij zich hoeven dragen.

Veiligheid

• Voor alle zwembaden met een glijbaan geldt dat het niet is toegestaan om opstoppingen te veroorzaken 
in de glijbaan. Onnodig verblijven in het glijbaanbad of direct voor de uitgang van de glijbaan is 
verboden.

• Rennen binnen het zwembadcomplex is niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan om te duiken in het recreatiebad en/of andere plaatsen waar dit staat aangegeven.

5.1,2E
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Het is niet toegestaan breekbare en/of gevaarlijke voorwerpen, zoals glas- en aardewerk, mee te nemen 
naar het zwembad, de tribune en de garderobe.
Kinderen zonder zwemdiploma én kinderen tot en met 8 jaar hebben alleen toegang tot het 
zwembadcomplex onder begeleiding van een bezoeker van 24 jaar of ouder, waarbij de bezoeker 
maximaal 2 kinderen zonder of maximaal 5 kinderen met zwemdiploma onder toezicht heeft.
Voor kinderen zonder zwemdiploma zijn zwemvleugels verplicht, ongeacht andere hulp- en/of 
drijfmiddelen. Het wedstrijdbad is niet toegestaan voor kinderen met zwemvleugels. Kinderen die 
zwemles volgen mogen tijdens de uren oefenzwemmen onder toezicht van een ouder/begeleider ook 
zonder zwemvleugels in het bad.
De nooduitgangen dienen altijd vrij te worden gehouden.

Hygiëne

Badkleding is verplicht bij het betreden van de zwemzalen en het zwemwater. Kleding, anders dan 
badkleding, is niet toegestaan (ook het dragen van ondergoed onder de badkleding in verband met 
hygiëne niet toegestaan).
Douchen voor het betreden van het zwemwater is verplicht.
De zwemzalen, douches en toiletten mogen niet worden betreden met buitenslippers of schoenen.
In het hele zwembadcomplex - met uitzondering van de wachtruimten en de horeca - is het nuttigen 
van etenswaren verboden.

Specifieke huisregels - Zwembad Den Hommel

• Het is niet toegestaan om vanaf de brug te springen of aan de buitenzijde hiervan te hangen.
• Gezinszwemmen is voor kinderen tot en met 15 jaar onder begeleiding van minimaal 1 

ouder/verzorger, en voor iedereen die ouder is dan 24 jaar.

Specifieke huisregels — Zwembad De Kwakel

• Het is niet toegestaan om vanaf de brug te springen en/of aan de buitenzijde hiervan te hangen.
• Gezinszwemmen is voor kinderen tot en met 15 jaar onder begeleiding van minimaal 1 

ouder/verzorger, en voor iedereen die ouder is dan 24 jaar.
• De hot whirlpools mogen door maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd worden betreden.

Specifieke huisregels - Zwembad De Krommerijn

• Omkleden is alleen toegestaan in de garderobe.



Zwembaden Algemene bezoekersvoorwaarden zwembaden

Definities

• Utrechtse zwembaden: alle zwembaden die door de gemeente Utrecht worden geëxploiteerd, bestaande 
uit: Zwembad Den Hommel, Zwembad De Kwakel, Zwembad De Krommerijn en Zwembad 
Fletiomare.

• Zwembad: één van de Utrechtse zwembaden.
• Zwembadcomplex: het geheel van bebouwde of onbebouwde ruimtes die onderdeel uitmaken van de 

Utrechtse zwembaden.
• Bezoeker: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met het zwembad een overeenkomst heeft 

gesloten.
• Zwembadmedewerker: een medewerker die werkzaam is in één van de Utrechtse zwembaden.
• Overeenkomst: bindende afspraken tussen de gemeente Utrecht en een bezoeker, waarbij enerzijds de 

gemeente Utrecht toegang verleent tot het zwembadcomplex en anderzijds de bezoeker het recht heeft 
op gebruik van de overeengekomen zwemfaciliteiten en hiervoor de toegangsprijs heeft betaald.

• Zwemfaciliteiten: de gelegenheid om gebruik te maken van het zwembad en de mogelijkheid om deel 
te nemen aan de georganiseerde activiteiten en lesprogramma's.

• Toegangsbewijs: het bewijs dat er tussen het zwembad en een bezoeker een overeenkomst tot stand is 
gekomen.

• Abonnement: een toegangsbewijs, waarmee toegang tot zwem- en aqualessen in één van de Utrechtse 
zwembaden wordt verleend.

• Meerbadenkaart: een toegangsbewijs, waarmee 10 of 25 keer toegang tot één van de Utrechtse 
zwembaden wordt verleend. De meerbadenkaart is een elektronische pas die een jaar vanaf het moment 
van aanschaf geldig is.

• Huisregels: de regels van de Utrechtse zwembaden die betrekking hebben op het verblijf in het 
zwembad. De bezoeker dient zich bij het betreden van het zwembad te conformeren aan deze regels.

Toepassingsbereik

1.1 De bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn of worden gesloten tussen 
het zwembad en een bezoeker.

1.2 Afwijkingen van de bezoekersvoorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden 
overeengekomen.

1.3 Naast de bezoekersvoorwaarden gelden gedurende het verblijf in het zwembadcomplex voor elke bezoeker 
de huisregels van alle Utrechtse zwembaden.

1.4 Naast de bezoekersvoorwaarden geldt het Protocol Gedragsregels Zwembaden 'Vrolijk en Veilig', voor alle 
Utrechtse zwembaden. Dit protocol regelt de procedure omtrent agressief gedrag van bezoekers jegens 
zwembadmedewerkers of andere bezoekers.

1.5 Naast de bezoekersvoorwaarden geldt het Protocol veilig schoolzwemmen gemeente Utrecht en het Protocol 
veilig verhuur zwembassins.

Overeenkomst en toegangsbewijs

2.1 Overeenkomsten tussen het zwembad en de bezoeker komen tot stand door het kopen van een 
toegangsbewijs door de bezoeker bij de receptie van het zwembad, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 De prijs van het toegangsbewijs, een meerbadenkaart of een abonnement kan door de gemeente Utrecht 
worden aangepast.

2.3 Gegevens die de bezoeker dient op te geven met betrekking tot verkrijging van een meerbadenkaart of een 
abonnement, worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Het zwembad is verantwoordelijk voor de registratie van de persoonsgegevens volgens de AVG.

5.1,2E
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2.4 De bezoeker is verplicht het toegangsbewijs — eventueel in combinatie met een kortingskaart of voucher bij 
binnenkomst - te tonen, indien hiernaar wordt gevraagd door een zwembadmedewerker. Het toegangsbewijs 
dient altijd te worden getoond bij het opnieuw betreden van het zwembadcomplex.

2.5 De bezoeker kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd, indien blijkt dat het toegangsbewijs - of de 
kortingskaart of voucher - niet is verkregen namens het zwembad (of een door het zwembad daartoe bevoegd 
verklaarde instantie).

2.6 Er kan door de bezoeker een meerbadenkaart worden gekocht bij het zwembad. De meerbadenkaart is vanaf 
het moment van aanschaf een j aar geldig. De geldigheidsduur van de meerbadenkaart kan niet worden verlengd; 
de bezoeker dient dan een nieuwe meerbadenkaart te kopen.

2.7 Indien het zwembadcomplex tijdens reguliere openingstijden gedurende een langere periode wordt gesloten, 
kan de geldigheid van een meerbadenkaart worden verlengd met de periode waarin het zwembad niet voor 
bezoekers toegankelijk is geweest. Dit laat onverlet dat het voor bezoekers altijd - met uitzondering van 
Zwembad Fletiomare - mogelijk is om met een meerbadenkaart in één van de andere Utrechtse zwembaden te 
gaan zwemmen.

Verplichtingen zwembad

3.1 Het zwembad informeert de (potentiële) bezoeker via de website: www.utrecht.nl/zwembaden over hinder 
veroorzakende onderhoudswerkzaamheden of herinrichtingen van het zwembadcomplex.

3.2 Indien de prijs van het toegangsbewijs, de meerbadenkaart of een abonnement wordt aangepast, zal het 
zwembad de (potentiële) bezoeker hierover via de website: www.utrecht.nl/zwembaden en/of via een folder 
informeren.

Verplichtingen bezoeker

4.1 Indien na redelijk oordeel van een zwembadmedewerker de bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met 
de aanwezige borden, aanwijzingen van zwembadmedewerkers of de huisregels van het zwembad, kan de 
bezoeker worden verwijderd of de (verdere) toegang tot het zwembadcomplex worden ontzegd. De bezoeker 
heeft in een dergelijk geval geen recht op vergoeding van het toegangsbewijs of enige andere kosten.

4.2 Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven. Bij 
het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie ingelicht.

4.3 Iedere bezoeker vanaf 12 jaar heeft een legitimatieplicht en kan naar het legitimatiebewijs worden gevraagd. 
Zonder geldig legitimatiebewijs kan de toegang tot het zwembadcomplex worden ontzegd.

4.4 De door de bezoeker in het zwembadcomplex gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de 
receptie van het zwembad. Kostbare voorwerpen zullen worden opgeslagen in het depot Gevonden Voorwerpen 
van de gemeente Utrecht. Overige gevonden voorwerpen worden gedurende acht weken bewaard bij de receptie 
van het zwembad. Indien de eigenaar van het gevonden voorwerp zich meldt, dient de eigenaar zich te 
legitimeren. Er zal in geval van kostbare voorwerpen een kopie van het legitimatiebewijs worden gemaakt 
alvorens het voorwerp wordt afgegeven.

Klachten en restitutie

5.1 Eventuele klachten van bezoekers worden in behandeling genomen volgens de geldende klachtenregeling 
van de gemeente Utrecht. De bezoeker kan schriftelijk een klacht indienen door het invullen van een 
klachtenformulier. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij de receptie van het zwembad of kan worden 
gedownload via internet (www.utrecht.nl/klacht).

5.2 Een verzoek tot restitutie van de toegangsprijs van de bezoeker wordt door de gemeente Utrecht niet 
gehonoreerd, tenzij sprake is van een dermate uitzonderlijke situatie - die buiten de macht van de bezoeker ligt
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- dat het redelijk kan worden geacht om restitutie te verlenen. De bedrijfsleider van het zwembad zal oordelen 
of er sprake is van een dergelijke situatie.

5.3 De bezoeker komt in ieder geval niet in aanmerking voor restitutie van de toegangsprijs of enige andere 
vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs.

Aansprakelijkheid

6.1 De gemeente Utrecht is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van of schade aan de eigendommen van 
bezoekers in en om het zwembadcomplex.

6.2 De Utrechtse zwembaden hebben het Keurmerk Veilig & Schoon en voldoen aan de verplichtingen die uit 
de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zweminrichtingen.

6.3 De Utrechtse zwembaden hebben de Gedragscode Zwembranche van toepassing verklaard, waarin 
gedragsregels over de omgang tussen zwembadmedewerkers en bezoekers staan vermeld.

Geschillen

7.1 Verschillen van mening tussen het zwembad en de bezoekers zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg 
worden opgelost. Indien een verschil van mening niet minnelijk kan worden opgelost, wordt er geacht een 
geschil te bestaan.

7.2 Indien een geschil tussen een bezoeker en de gemeente Utrecht wordt voorgelegd aan de rechter, is de 
rechter te Utrecht bevoegd.

Vindplaats en wijzigingen

8.1 De bezoekersvoorwaarden zijn eveneens verkrijgbaar bij de receptie van het zwembad te raadplegen.

8.2 De huisregels van de Utrechtse zwembaden, het protocol gedragsregels zwembaden 'Vrolijk en Veilig' (pdf, 
85 kB), het protocol gebruik zwemwater (pdf, 113 kB), de gedragscode zwembranche (pdf, 65 kB) en het 
Keurmerk Veilig & Schoon zijn te raadplegen.

8.3 De gemeente Utrecht is bevoegd deze bezoekersvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Op de overeenkomst is 
steeds de laatst gewijzigde versie van de bezoekersvoorwaarden van toepassing.
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Gemeente Utrecht

Ontruimingsplan
Op basis van NEN 8112; leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen,
aangevuld met de procedures hoe te handelen bij een ongeval, brand, bommelding of 
gevaarlijke stoffen

Zwembad De KrommerijnWj

Weg naar Rhijnauwen 3 

3584 AD Utrecht
w

Laatste actualisatie : April 201 9 
Frequentie : Jaarlijks bij de(ontruimings)oefening

Plaats van het plan : receptie
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%

Inhoudsopgave

Inleiding1

tab 1Taken
2.1 Taken receptie
2.2 Taken BHV-leiding (hoofd BHV, ploegleider of verantwoordelijke BHV-er)
2.3 Taken bedrijfshulpverleners
2.4 Taken locatiemanager/ hoofdzwembaden
2.5 Instructiekaart medewerkers (alarm/'noodsituatie)

tab 2Alarmeringsprocedure intern en extern 

Stroomschema alarmering

Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie

3

4

5

tab 3Situatietekening (ligging van het gebouw) 

Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 

Ontruim ingsplattegronden

6

7

8

tab 49 Logboek mutaties en verslagen (ontruimings)oefeningen

I 0 Telefoonnummers, verzendgegevens formulieren en lijst bedrijfshulpverleners

II Bijlagen

Belangrijkste gegevens

bedrijfsgegevens
(nodig voor 112; ambulance, brandweer, politie)

Zwembad De Krommerijn
Weg naar Rhijnauwen 3, 3584 AD Utrecht
030-28660202
(030 - 28) 62 444alarmnummer

(geef dit nummer door als 112 vraagt om een telefoonnummer)

Parkeerterrein voor de hoofdingang. Achter op de 
ligweide bij voetbalkooi. (zie afb. hoofstuk 6)
Bij de badmeesterpost wedstrijdbad.

verzamelplaats

plaats AED

Risicodragende ruimten (machinekamer en 
luchtbehandelingsruimte, ketelhuis) kunnen bij 
normale omstandigheden wel door interne en 
externe hulpverleners worden betreden zonder dat 
dit gevaar zal opleveren. In de machinekamer is 
een chloorgasdetectie aangebracht. Voor de 
werking hiervan zie bijlage 1, hoofdstuk 11. 
Gevaarlijke (giftige) stoffen in de machinekamer. 
Schoonmaakmiddelen, Begane grond 
Gladde vloeroppervlakken.

(rest)risico's:

2Gemeente Utrecht, Utrechtse Zwembaden, Zwembad De Krommerijn 2019



Inleiding1.
Bedrijfshulpverlening (BHV);
De werkgever (Gemeente Utrecht) is verantwoordelijk voor de veiligheid en gewondheid van medewerkers 
en derden in het gebouw. Een onderdeel hiervan is het voorbereid zijn op incidenten en calamiteiten om 
snel en doeltreffend op te kunnen treden als een incident of calamiteit zich voordoet. Dit is een taak van 
de bedrijfshulpverlening (BHV). De hulpverlening die verleent dient te kunnen worden zijn:

• het verlenen van hulp bij ongevallen;

• het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

• het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle (medewerkers, bezoekers en andere) 
personen.

Onmiddellijk kunnen handelen na een incident of calamiteit is van belang, totdat externe 
hulpverleningsdiensten (politie, ambulance, brandweer) arriveren. Deze nemen vervolgens de 
verantwoordelijkheid over.

Ontruiming
Onverwachte situaties die het noodzakelijk maken dat medewerkers en bezoekers het gebouw zo snel 
mogelijk moeten verlaten zijn bijvoorbeeld: brand, wateroverlast, een bommelding, stormschade of 
het vrijkomen van gas, chloorgas of andere gevaarlijke stoffen. Prioriteitenstelling bij het opstellen en 
toepassen van het ontruimingsplan:

1. redding van mensen;

2. uitbreiding voorkomen;

3. bestrijding van een calamiteit;

4. beperking gevolgschade en vervolgschade;

5. onderzoek.

Dit ontruimingsplan is afgeleid van de NEN 811 2 en geeft aan hoe zo snel en veilig mogelijk ontruimd 
kan worden. Het is aangevuld met procedures hoe te handelen in geval van een ongeval, brand, 
bommelding en zo nodig overige relevante situaties. Het is een zo beknopt mogelijk plan; alleen de 
meest essentiële informatie is opgenomen. De procedures zijn richtlijnen; de instructies van de BHV- 
leiding en/ of externe hulpverleningsdiensten staan daarboven en dienen altijd opgevolgd te worden. 
In situaties waar dit plan niet in is voorzien, zal naar bevinding van zaken/ eigen inzicht/ het beste 
kunnen worden gehandeld.

Hoewel dit ontruimingsplan zich uitstekend leent voor het snel opzoeken van taken, is het voor een 
effectieve calamiteitenbestrijding van belang dat belanghebbenden bekend zijn met de door hem of 
haar uit te voeren taken. Bij de jaarlijkse ontruimingsoefening worden deze geoefend/ getoetst.
Bij die ontruimingsoefening wordt ook dit plan getoetst aan de praktijk en volgt zo nodig bijstelling.
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2. Taken

Taken receptie2.1

BelangrijkA Een melding kan telefonisch, mondeling, portofonisch of automatische (handbrandmelder) 
binnenkomen.
Vanuit het MiVa-toilet (minder validen toilet) komt een melding binnen via het alarmkoort en 
vanuit de machinekamer kan een melding binnenkomen via de noodoproepknop en het 
chloorgasdetectiesysteem, zie hiervoor bijlage 1 hoofdstuk 11.

Zorg dat het alarmnummer (030 - 28) 62 444 altijd wordt opgenomen!
Via de portofoon die aan je ter beschikking is gesteld kan je iedere BHV-er gelijktijdig bereiken. Zo 
worden deze snel gewaarschuwd.
Via de omroepinstallatie kan een gesproken bericht worden gemeld. Bijvoorbeeld dat iedereen het 
complex dient te verlaten.

Bij een alarmmelding
Leg de hoorn van andere toestellen van de haak.

Verzamel juiste informatie; spreek rustig en duidelijk, herhaal cruciale gegevens om zeker te 
zijn datje elkaar goed begrijpt en stel korte/ duidelijke vragen voor een compleet beeld.

Ongeval, Verdrinking
Pak het formulier "ongeval" (pagina 6), vul het in en volg de acties/ instructies.

Brand
Pak het formulier "brand" (pagina 8), vul het in en volg de acties/ instructies.

Bommelding
rja Pak het formulier "bommelding" (pagina 10), vul het in en volg de acties/ instructies. 

Gebruik geen mobiele telefoon/ portofoon.

Ontruimen
Volg instructies van de BHV-leiding op; activeer de ontruimingsinstallatie (slow-whoop).

Overige alarmmeldingen
Zie volgende pagina.
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Overige alarmmeldingen

Vrijgekomen gevaarlijke stoffen, zie ook bijlage 1 hoofdstuk 11 
Vraag na welke ruimte het betreft en of er mensen aanwezig zijn.

Laat degene de ruimte niet betreden!
Geef opdracht ramen en deuren te sluiten.

Alarmeer de BHV-leiding en verstrek de verkregen informatie.

Poederbrief
Maak een lijst met de personen die in het vertrek of in de ruimte waren rond de tijd dat de 
verdachte brief/ het poststuk ontdekt werd en geef aan wie contact heeft gehad met brief, 
pakket of inhoud. Overhandig deze lijst aan de BHV-leiding.

Poederbrief, algemeen:
brief of pakket niet openen;
brief, pakket en eventueel vrijgekomen inhoud niet aanraken met blote handen;
brief, pakket en eventueel vrijgekomen inhoud afdekken met bijvoorbeeld een kledingstuk
of een prullenbak;
uitzetten eventuele aanwezige ventilator/ afzuiging;
ruimte verlaten en afsluiten zodat niemand meer de ruimte in kan;
handen met zeep en voldoende water wassen na contact met brief, pakket of inhoud.

Overval, diefstal en seksuele intimidatie (en overige geweldsincidenten)
De BHV speelt hierbij geen rol, behalve als er letsel is ontstaan, zie "ongeval" op vorige pagina. 
Pak het formulier "Overval, diefstal en seksuele intimidatie" (pagina 1 2), vul het in en volg de 
acties/ instructies.

Stroomstoring, waterlekkage etc.
Meld dit bij locatiemanager/ facilitaire zaken / technische dienst volgens de geldende 
procedure/ richtlijn.

Anders
Handel naar bevinding van zaken/ eigen inzicht. 
Alarmeer bij twijfel de BHV-leiding.

Dagelijks/periodiek toezicht en beheer:
Informeer onderaannemers en zie toe op naleving veiligheidsregels, bv. vrijhouden vluchtwegen.

Aandachtspunten communicatie: 
spreek duidelijk;
luister naar de zender en herhaal; 
geef korte relevante informatie;
controleer essentiële informatie door nogmaals te bevestigen/ herhalen.
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Formulier: ongeval/ letsel1
• Vul dit formulier zo compleet mogelijkin.
• Voer de aangegeven acties/ instructies Uit (deze zijn, net als deze actie/ instructie, met een rode bullet aangegeven).

1 Tijdstip melding:

2 Naam melder:

Telefoonnummer melder:3 1
Is er sprake van reanimatie of een levensbedreigende situatie?4

□ ga naar 5 "wat is er gebeurd (oorzaak)"nee:

□ nog onbekend□ i aantal slachtoffersja:

Tplaats calamiteit

bijzonderheden/ gevaren

Vraag de melder te blijven wachten.
Waarschuw de (dichtstbijzijnde) bedrijfshulpverlener (via portofoon), vraag 
naar de plaats van de calamiteit te gaan (noteer mam en tijdstip).

Bel (0) 112 (noteertijdstip),
vraag om ambulance en geef - je naam en de bedrijfsgegevens: zie pagina 4;

- zeg dat er sprake is van reanimatie of een levensbedreigende situatie;
- aantal slachtoffers, plaats calamiteit, bijzonderheden/ 

gevaren (zie boven).

Waarschuw de BHV-leiding (noteer naam en tijdstip).

Vraag de melder onderstaande gegevens indien bekend (m.u.v. 6,8 en9).

□ gebeten/ getrapt 
FF geraakt door 
voorwerp

FF gevallen/ gestruikeld FF gesneden/ geprikt □ onwel geworden 
I I verdrinking

Wat is er gebeurd (oorzaak)?5
FF bekneld geraakt 
I I anders, nl.:

6 Aantal slachtoffers?
zie tabel onderaan pagina.Gegevens slachtoffer(s)?7

Plaats calamiteit?8

9 Bijzonderheden/ gevaren? 
1 0 : Zijn er getuigen? □ □ nog onbekendFF ja; aantal:

vraag de melder de namen te noteren en dit later langs te brengen

nee

Datum melding:11

• Waarschuwiais dat nog niet gebeurd is):

- de (dichtstbijzijnde) bedrijfshulpverlener, (via portofoon) vraag naar de plaats van de calamiteit te gaan (i
naam en tijdstip);

- de BHV-leiding (noteer naam en tijdstip).

• Vul daarna de volgende pagina in.

ïotee

Gegevens slachtoffers (als er meer dan één slachtoffer is):

Naam Aard letsel Ambulance Reanimeren? 
gewenst?(wond/ bloeding, breuk/ ontwrichting, bewusteloos/ intern letsel, 

i etc.)

□ i □ □ □nee ja neeja

□ i □ □ □2 ja nee ja nee

□ □ i □□ i3 ja nee ja nee

□ □ □□ ;4 nee ja neeja

□ □□ , □5 ja neeja nee

Ten behoeve van bedrijfshulpverlening (evaluatie inzet). Kan daarnaast worden gebruikt voor melding aan inspectie SZW en/ of interne registratie.
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Naam bedrijfshulpverlener:
(dichtstbijzijnde)

Tijdstip waarschuwen 
bedrijfshulpverlener:

Terugkoppeling:

Gemeld aan BHV-leiding (naam):

Tijdstip waarschuwen BHV- 
leiding:

Bericht aangenomen door (je naam):

Via telefoonnummer:

Functie/ bedrijf:

• Volg verder de instructies van de BHV-leiding.
• Noteer instructies/ acties BHV-leiding en andere relevante gegevens/ontwikkelingen:

denk aan tijdstip 112 gebeld/ ambulance ter plaatse/ locatiemanaaer of diens vervanger opgeroepen (verplicht bij ambulance).

Vanaf hier in te vullen door de BHV-leiding
Evaluatie inzet:

Geadviseerde maatregelen/ acties (indien van toepassing):

□- Aanpassing ontruimingsplan? nee ja

CU ja; informeer facilitair medewerker□- EHBO-trommel gebruikt?

- Nazorg nodig?

nee

□ i□ ja; vraag nazorg aan (zie hi-1 i o telefoonlijst)nee

Overig, nl:

Naam en paraaf BHV-leiding:

Acties BHV-leiding:
• checkhet totale formulier (met betrokkenen) en vul eventueel aan;

• verstuur naar de personen aangegeven in hoofdstuk 1 0 op de verzendlijst;

• archiveer het formulier achter het logboek (hoofdstuk 9);

• geef (indien van toepassing) mutaties in het ontruimingsplan aan in het logboek (hoofdstuk 9);
• zet geadviseerde maatregelen/ acties (indien van toepassing) uit naar betrokkenen en zie toe op uitvoering/ 

naleving.
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IS Formulier: brand2
• Vul dit formulier zo compleet mogelijk in.
• Voer de aangegeven acties/ instructies uit (deze zijn, net als deze actie/ instructie, met een rode bullet aangegeven).

1 Tijdstip melding:

2 Naam melder:

Telefoonnummer melder:3

IH1 automatisch; via BMC/ rookmelders (alleen in kelder 
huurder)/ handbrandmelder

• vraag de melder een moment te wachten om de BMC uit te kunnen lezen;
• lees de BMC uit;
• als het loos alarm betreft, geef dit dan direct door (zie hfst i o telefoonlijst);
• vraag de melder onderstaande gegevens.

mimondeling/
telefonisch

Soort melding:5

Wat is er aan de hand?6

Wat brand/ rookt er?7

Wat is de omvang?8

9 Wat is de oorzaak?

10 Plaats calamiteit?

□ nog onbekend□dl ja, aantal:Zijn er mensen in gevaar?11 nee

□ nog onbekend□□ ja, aantal:12 Zijn er vermisten? nee

□ nog onbekend□□ ja, aantal:1 3 Zijn er slachtoffers? nee

waar zijn die:
is sprake van reanimatie / levensbedreigende situatie? □ ja □ nee □ onbekend 
zie ook formulier ongeval (pagina 7), noteer daarop de^namen van slachtoffers

14 Bijzonderheden/gevaren?

15 7ijn er getuigen? □ nog onbekend□CU ja; aantal:

Vraag de melder de namen en telefoonnummers te noteren en dit later langs 
te brengen.

nee

1 6 Datum melding:

Waarschuw de (dichtstbijzijnde) bedrijfshulpverlener,
vraag naar de plaats van de calamiteit te gaan (noteer naam en tijdstip).
Is er sprake is van vuur of reanimatie/ levensbedreigende situatie? 

nee; ga naar de volgende bullet (waarschuw BHV-leiding).
ja; bel (0) 112 (noteer tijdstip),

vraag om brandweer en geef: - je naam en de bedrijfsgegevens: zie pagina 4;
- geef aan wat eraan de hand is; is er brand / rook, zijn er slachtoffers • vermisten / mensen in gevaar:
- zeg (indien van toepassing) dat er sprake is van reanimatie of een levensbedreigende situatie;
- wat de plaats calamiteit is, bijzonderheden/ gevaren (zie boven).

Waarschuw de BHV-leiding (noteer naam en tijdstip).

Leg het ontruimingsplan en eventuele sleutels/ passen klaar voor BHV-leiding/ Brandweer. 
Vul daarna de volgende paginain.

• Als er in eerste instantie geen slachtoffers zijn, maar op een later moment toch wel;
bel (in overleg met de BHV-leiding) dan (nogmaals 0-11 2) om dit (aanvullend) door te geven.

2Ten behoeve van bedrijfshulpverlening (evaluatie inzet). Kan daarnaast worden gebruikt voor melding aan de inspectie SZW en/ of interne registratie.
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Naam bedrijfshulpverlener:
(dichtstbijzijnde)

Tijdstip waarschuwen 
bedrijfshulpverlener:

Terugkoppeling:

Gemeld aan BHV-leiding (naam):

Tijdstip waarschuwen BHV 
leiding:

Bericht aangenomen door (je naam):

Via telefoonnummer:

Functie/ bedrijf:

• Volg verder de instructies van de BHV-ieiding.
• Noteer instructies/ acties BHV-leiding en andere relevante gegevens/ontwikkelingen:

denk aan tijdstip brandweer gebeld/ brandweer ter plaatse/ sein brandmeester/ start ontruiming / locatiemanager of diens plaatsvervanger 
opgeroepen (verplicht bij ontruimen).

Vanaf hier in te vullen door de BHV-leiding 

Evaluatie inzet:

Geadviseerde maatregelen/ acties (indien van toepassing): 

- Aanpassing ontruimingsplan? □ □ inee ja

D ja; informeer facilitair medewerker□- Blusmiddelen gebruikt? nee

□ i□- Nazorg nodig? ja;, vraag nazorg aan (ziehfst i o telefoonlijst)nee

- Overig, nI.:

Naam en paraaf BHV-leiding:

Acties BHV-leiding:
• check het totale formulier (met betrokkenen) en vul eventueel aan;

• verstuur naar de personen aangegeven in hoofdstuk 1 0 op de verzendlijst;

• archiveer het formulier achter het logboek (hoofdstuk 9);
• geef (indien van toepassing) mutaties in het ontruimingsplan aan in het logboek (hoofdstuk 9);
• zet geadviseerde maatregelen/ acties (indien van toepassing) uit naar betrokkenen en zie toe op uitvoering/ 

naleving.
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Formulier: bommelding3■'m
• Vul dit formulier zo compleet mogelijkin.
• Voer de aangegeven acties/ instructies Uit (deze zijn, net als deze actie/ instructie, met een rode builet aangegeven).
• Blijf kalm, vriendelijk & beleefd, luister aandachtig, val de melder niet in de rede, ga niet in discussie,

maar tracht zoveel mogelijk gegevens te achterhalen door de melder aan de praat te houden/ vragen te stellen.

Tekst bericht:
(zo letterlijk mogelijk)

2 Tijdstip melding:

B Wanneer explodeert de bom?

4 Waar ligt de bom?

5 Hoe ziet de bom eruit?

6 Waarom doet u dit?

7 Wat is uw naam?
Tot welke groepering 
behoort u?

Wat is het voor soort bom?

Van wie heeft u dit bericht 
gehoord? (indien bericht uit 2'hand)

8

9

10

HU onduidelijk□ □ HU kind11 Identificatie berichtgever: stem: man vrouw

geschatte leeftijd:

mi duitsm NL 
I I frans

O engels 
O anders

O arabisch12 Achtergrondgeluiden: stemmen:
nl:

T

O duitsO engels 
O ande

□ NL 
I I frans

m gelach 
mi verkeer 
I I anders, nl:

O arabischmuziek:
rs, nl:

O kinderen l_H kantoor 
O vliegtuigen CU treinen

O werkplaatsoverig: □
bijzonderheden:

O normaal O snelO langzaamsnelheid:13 Spraak:

□ O lachendO snauwend CU kwaadernstig

O hakkelend CC lispelend O

toon:

O hees/ schorzware stemoverig:

accent/ dialect:

bijzonderheden:

14 Datum melding:

• Waarschuwde BHV-leiding (noteer naam en tijdstip).

• Leg het ontruimingsplan en eventuele sleutels/ passen klaar voor BHV-leiding.

• Vul daarna de volgende pagina in.

• Spreek alléén met de BHV-leiding, spreek verder met niemand over de melding I!
• Een verdacht4 voorwerp NOOIT aanraken of afdekken!

3Ten behoeve van bedrijfshulpverlening (evaluatie inzet). Kan daarnaast worden gebruikt voor melding aan de inspectie SZW en/ of interne registratie. 
4 Een verdacht voorwerp is een vreemd of nieuw voorwerp op een plaats waar het niet hoort of (kort) daarvoor niet was.
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Gemeld aan BHV-leiding (naam):

Tijdstip waarschuwen BHV- 
leiding:

Bericht aangenomen door ye naam):

Via telefoonnummer:

Functie/ bedrijf:

• Volg verder de instructies van de BHV-leiding.
• Noteer instructies/ acties BHV-leiding en andere relevante gegevens/ontwikkelingen:

denkaan tijdstip politie gebeld/ advies politie/ politie ter plaatse/ start ontruiming/ locatiemanager of diens plaatsvervanger opgeroepen (verplicht 
bij ontruimen)

Vanaf hier in te vullen door de BHV-leiding
Evaluatie inzet:

Geadviseerde maatregelen/ acties (indien van toepassing):

□ □ iAanpassing ontruimingsplan? nee ja

□ i□- Nazorg nodig? j3.j vraag nazorg aan (ziehfst 1 o telefoonlijst)nee

- Overig, nl:

Naam en paraaf BHV-leiding:

Acties BHV-leiding:
• checkhet totale formulier (met betrokkenen) en vul eventueel aan;

• verstuur naar de personen aangegeven in hoofdstuk 10 op de verzendlijst;

• archiveer het formulier achter het logboek (hoofdstuk9);

• geef (indien van toepassing) mutaties in het ontruimingsplan aan in het logboek (hoofdstuk 9);

• zet geadviseerde maatregelen/ acties (indien van toepassing) uit naar betrokkenen en zie toe op uitvoering/ 
naleving.
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Formulier: overval, diefstal en seksuele intimidatie (en overige geweldsincidenten)5

• Vul dit formulier zo compleet mogelijk in.
• Voer de aangegeven acties/ instructies Uit (deze zijn, net als deze actie/ instructie, met een rode bullet aangegeven).

Tijdstip melding:

2 Naam melder:

Telefoonnummer melder:3

□ seksuele intimidatied diefstal□ overval□ anders, nl.:
4 Wat is er gebeurd?

5 Beschrijving van de toedracht:

6 Aantal slachtoffers?

7 Gegevens slachtoffer(s)? zie tabel volgende pagina.

Plaats incident?8

9 Bijzonderheden?

d ja; aantal:

Vraag de melder de namen, adres en telefoonnummers te noteren en dit later 
j___ langs te brengen

□ nog onbekend□10 Zijn er getuigen? nee

11 Persoonsgegevens verdachte 
(naam, adres , woonplaats, 
telefoonnummer etc.):

12 Signalement verdachte: □□ Kleding KleurGeslacht: vro uwman

Colbert/Leeftijd: (±) jaar

jurk

(±)Lengte: meter

□ D gezetd normaal Broek/Postuur: mager
rok

d brui □□ OverhemHuidskleur: blank zwarti n
d

D grijs□ donker d lichtKleur haar: Trui / 
blouse

d kaald lang 

d ja

d SchoenenkortModel haar:

d Overjas/
regenjas

Baard: nee

dd i Zwem
broek/
badpak

Snor: ja nee

d i d Hand
schoenen

Bril: neeja

dd Neder 
landse

Hoed/ 
muts/ pet

Nationaliteit: Buiten
lander

dd dd dHoe gevlucht: lopend fiets
brommer motorscooter

5 Ten behoeve evaluatie inzet. Kan daarnaast worden gebruikt voor melding aan inspectie SZW en/ of interne registratie.
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Kenmerken 
vluchtmiddel 
kenteken 
kleur etc.:

13 Datum melding:

14 Bijzonderheden:

• Waarschuw(als dat nog niet gebeurd is):

- de locatiemanager of diens plaatsvervanger.

Gegevens slachtoffers (als er meer dan één slachtoffer is):

Aard letsel (bijzonderheden)Naam
1

2

3

4

5

CU ja; vraag nazorg aan (zie hfst 10 telefoonlijst)□Nazorg nodig? nee

Naam en paraaf locatiemanager of 
diens plaatsvervanger:

Acties locatiemanager of diens plaatsvervanger:
• checkhet totale formulier (met betrokkenen) en vul eventueel aan;
• verstuur naar de personen aangegeven in hoofdstuk 10 op de verzendlijst:
• archiveer het formulier achter het logboek (hoofdstuk 9);

• geef (indien van toepassing) mutaties in het ontruimingsplan aan in het logboek (hoofdstuk 9);
• zet geadviseerde maatregelen/ acties (indien van toepassing) uit naar betrokkenen en zie toe op uitvoering/ 

naleving.
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Taken BHV-leiding (hoofd BHV, ploegleider ofverantwoordelijke BHV-er)2.2

Belangrijk/ algemeenA Heeft de leiding bij incident of calamiteit (totdat externe hulpverlening arriveert).
Geeft leiding aan/ coördineert de inzet van de bedrijfshulpverlening.
Probeer indien mogelijk zoveel mogelijk te communiceren met de portofoon. Dit werkt het 
efficiëntst.
Verstrek geen informatie aan de media over de calamiteit en eventuele slachtoffers. Dit is de 
taak van het management. Zie hiervoor, bijlage 2 hoofdstuk 11.

Bij een alarmmelding
Ga naar de receptiebalie.
Verzamel juiste informatie; spreek rustig en duidelijk, herhaal cruciale gegevens om zeker te 
zijn dat je elkaar goed begrijpt. Geef leiding aan de BHV-organisatie.
Wacht op terugmelding van de bedrijfshulpverlener ter plaatse, en neem daarna de nodige actie.

Ongeval, Verdrinking, specifieke acties
(Laat) externe hulpverleningsdiensten (ambulance) alarmeren indien vantoepassing.
Bij ambulance: (laat) ambulancepersoneel opvangen & begeleiden naar plaats van ongeval en 
vraag bij vertrek naar ziekenhuis, naar welk ziekenhuis de ambulance gaat.
(Laat) externe hulpverleningsdiensten opvangen en informeer over stand van zaken na aankomst. 
Volg instructies externe hulpverleningsdienst óp.
(Laat) eventueel familie van het slachtoffer informeren (vialocatiemanager).
(Laat) persoonlijke bezittingen van het slachtoffer opbergen/ veilig stellen.

Brand, specifieke acties
(Laat) externe hulpverleningsdiensten (brandweer) alarmeren indien van toepassing.
Als er slachtoffers zijn; (laat) gegevens doorgeven naar 11 2 meldkamer, zie ook "ongeval".

: zie "ontruiming" (laat) start ontruiming melden aan 11 2 meldkamer.
Nee : stuur assistentie naar plaats van de brand.

(Laat) externe hulpverleningsdiensten opvangen en informeer over stand van zaken na aankomst. 
Volg instructies externe hulpverleningsdienst op.

II
Ontruimen? Ja

Ontruimen
Geef opdracht tot ontruiming; laat het gewenste ontruimingssignaal klinken en mogelijk een 
omroep via de omroepinstallatie melden.
Laat overige medegebruikers in het pand informeren.
Bepaal of er een alternatieve verzamelplaats nodig is (bij Woonzorgcentrum De Wartburg).
Zorg voor een bedrijfshulpverlener bij de uitgang(en)/ hekken buiten, om deze te ontgrendelen 
en te verhinderen dat mensen terug gaan in hetgebouw.
Laat een bedrijfshulpverlener de mensen op de juiste verzamelplaatsopvangen.
Laat de receptie de hal vrij houden.
Houd (portofonisch) contact met bedrijfshulpverleners.
Maak einde ontruiming bekend bij bedrijfshulpverleners en op verzamelplaats.

Bommelding en overige alarmmeldingen J zie volgende pagina.

Informeer de locatiemanager. Evalueer de inzet en neem de nodige maatregelen. 
Neem met betrokkenen het meldingsformulier door.

Naafloop
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Bommelding, specifieke acties
Verzamel informatie en bel (0) 112 (politie afdeling bijzondere wetten en milieu)
Geef bedrijfsgegevens (zie pagina 2) en relevante gegevens over de bommelding (zie formulier bommelding). 
(Laat) politie opvangen en informeer over stand van zaken naaankomst.

Volg instructies van de politie op:
bomvinding/ verdacht pakket serieus; neem beslissing tot ontruiming in overleg met de 
politieafdeling bijzondere wetten, zie verder "ontruiming";
bommelding serieus en bommelding/ bomvinding niet serieus; eerst zoekactie door 
bomverkenners politie, niet direct ontruimen.

Bommelding, algemeen:
gebruik geen mobiele telefoon/ portofoon; 
spreek verder met niemand over de melding;
een verdacht voorwerp NOOIT aanraken of afdekken! Een verdacht voorwerp is een vreemd of 
nieuw voorwerp op een plaats waar het niet hoort of (kort) daarvoor niet was.

Overige alarmmeldingen:
Vrijgekomen gevaarlijke stoffen

Ga na of iemand zich in de ruimte bevindt waar de gevaarlijke stof is vrijgekomen? 
Ingeval van incident machinekamer zie stoplicht? Zie bijlage 1, hoofdstuk 11.

Zorg dat de betreffende ruimte niet wordt betreden!
Laat pand ontruimen ook i.v.m. mogelijk explosiegevaar.

Laat de hulpdiensten alarmeren.

Geef opdracht ramen en deuren te sluiten.
Zet de mechanische ventilatie middels de schakelaar op het brandmeldpaneel uit.

Poederbrief, specifieke acties
Check of de juiste maatregelen zijn genomen rondom het verdachte poststuk.

(Laat) politie alarmeren indien van toepassing.
(Laat) politie opvangen en informeer over stand van zaken naaankomst.
Gebruik hierbij de lijst met daarop alle personen die in het vertrek of in de ruimte waren rond de 
tijd dat het verdachte poststuk werd ontdekt.

Volg instructies van de politie op.
Poederbrief, algemeen:

brief of pakket niet openen;
brief, pakket en eventueel vrijgekomen inhoud niet aanraken met blote handen;
brief, pakket en eventueel vrijgekomen inhoud afdekken met bijvoorbeeld een kledingstuk
of een prullenbak;
zet de mechanische ventilatie middels de schakelaar op het brandmeldpaneel uit;
uitzetten eventuele aanwezige lokale ventilator/ afzuiging;
ruimte verlaten en afsluiten zodat niemand meer de ruimte in kan;
handen met zeep en voldoende water wassen na contact met brief, pakket of inhoud.

Overval, diefstal en seksuele intimidatie (en overige geweldsincidenten), geen 
specifieke acties

De BHV speelt hierbij geen rol, behalve als er letsel is ontstaan, zie "ongeval" op vorige pagina.

Stroomstoring, waterlekkage etc., geen specifieke acties
Meld dit bij locatiemanager/ facilitaire zaken / technische dienst volgens de geldende procedure/ 
richtlijn.
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Taken bedrijfshulpverleners2.3

Bij een alarmmelding
Ca naar de receptiebalie of indien opgedragen naar de plaats van de calamiteit, schat in of de 
situatie op basis van de melding juist beoordeeld is en verzamel juiste informatie voor een 
compleet beeld.
Probeer indien mogelijk zoveel mogelijk te communiceren met de portofoon. Dit werkt het 
efficiëntst. Volg verder de instructies van de BHV-leiding.

Ongeval, Verdrinking, specifieke acties
Als nog er geen ambulance gebeld is én dit is wel noodzakelijk: (laat) 11 2 bellen.
(Laat) de receptie via het alarmnummer (ziepagina2) op de hoogte brengen.
Als je laat bellen: vraag terug te komen.

Als wel een ambulance gebeld is, controleer dan of de juiste gegevens zijn doorgegeven. 
Verricht eerste hulp ter plaatse, (laat) zo nodig de AED halen (zie pagina 2 voor plaats AED). 
Ambulance? ja ; begeleid slachtoffer indien gewenst naar ziekenhuis. 

: adviseer eventueel een huisarts te consulteren.
Info over hulp
verlenen zie 
pagina 1 8

nee
Rapporteer aan BHV-leiding (vul eventueel samen het meldingsformulier in).

Brand, specifieke acties

Dichtstbijzijnde bedrijfshulpverlener
Loos alarm; melden aan BHV-leiding of receptie via portofoon/ het alarmnummer (zie pagina 4). 
Brand: schat in of de brand zelf te blussen is (ga geen ruimte met rook in)

: (laat) BHV-leiding op de hoogte brengen en start blussen (bij voorkeur met 2 pers.). 
: sluit de ruimte, breng BHV-leiding of receptie op de hoogte, start ontruimen tegen
over en naastgelegen ruimten, sluit ramen en deuren (zie verder "ontruiming"). 

Indien slachtoffers; (laat) melden aan BHV-leiding of receptie, zie verder "ongeval".
Rapporteer aan BHV-leiding (vul eventueel samen het meldingsformulier in).

Overige bedrijfshulpverleners
Bij oproep via portofoon; ga naar afgesproken plaats en/ of volg instructies BHV-leiding.

II
ja
nee

Ontruimen, na het ontruimingssignaal of instructie BHV-leiding 
Collega's en bezoekers begeleiden via de vluchtwegen naar deverzamelplaats. 
Geef indien mogelijk aan of tassen/ bezittingen achterblijven (brand) of mee moeten (bom), 

of ramen dicht moeten (brand) of open (bom).

Help hulpbehoevenden eventueel naar een veilig brandcompartiment. Geef in het laatste geval 
de BHV-leiding of receptie door waar je bent en wacht op instructie/ hulp.
Slachtoffers; meldt gegevens aan BHV-leiding of receptie, zie verder”ongeval”.

Controleer alle ruimten op achterblijvers (check bij voorkeur met 2 personen in tegengestelde 
richting om teruglopen te voorkomen, gebruik eventueel "geeltjes" met de tekst "ontruimd"). 
Wil iemand het gebouw niet verlaten; noteer naam en ruimte + meld aan BHV-leiding/ receptie. 
Maak de hekken open, zodat het terrein kan worden verlaten.

Meld het gebouwgedeelte/ de verdieping "leeg/ ontruimd" bij de BHV-leiding.
Bewaak als "laatste" bedrijfshulpverlener de uitgang zodat mensen niet terug kunnen lopen. 
Bedrijfshulpverlener verzamelplaats; zorg dat de verzamelplaats niet verlaten wordt én 
(laat) geen informatie verstrekken aan de media over de calamiteit en eventuele slachtoffers. 
Als je geen uitgang "bewaakt" of "bedrijfshulpverlener bij verzamelplaats" bent; meldt je dan bij 
de BHV-leiding en volg instructies.

Bommelding en overige alarmmeldingen; zie volgendepagina.
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Bommelding , specifieke acties
Geen specifieke acties/ volg instructie BHV-leiding.

Bommelding, algemeen:
gebruik geen mobiele telefoon/ portofoon, communiceermondeling; 
spreek verder met niemand over de melding;
een verdacht voorwerp NOOIT aanraken of afdekken! Een verdacht voorwerp is een vreemd of 
nieuw voorwerp op een plaats waar het niet hoort of (kort) daarvoor niet was.

Overige alarmmeldingen
Vrijgekomen gevaarlijke stoffen, zie ook bijlage 1, hoofdstuk 11 

Volg instructie van BHV-leiding.
Gevaarlijke stoffen, algemeen:

gebruik geen mobiele telefoon/ portofoon, communiceermondeling;

betreed de ruimte niet!
sluit ramen en deuren, schakel ventilatie uit.

Poederbrief; geen specifieke acties/ volg instructie BHV-leiding.
Poederbrief, algemeen:

• brief of pakket niet openen;
brief, pakket en eventueel vrijgekomen inhoud niet aanraken met blote handen;
brief, pakket en eventueel vrijgekomen inhoud afdekken met bijvoorbeeld een kledingstuk
of een prullenbak;
uitzetten eventuele aanwezige ventilator afzuiging;
ruimte verlaten en afsluiten zodat niemand meer de ruimte in kan;
handen met zeep en voldoende water wassen na contact met brief, pakket of inhoud.

Overval, diefstal en seksuele intimidatie (en overige geweldsincidenten), geen 
specifieke acties

De BHV speelt hierbij geen rol, behalve als er letsel is ontstaan, zie dan ongeval op vorige pagina.

Stroomstoring, waterlekkage, geen specifieke acties
Meld dit bij locatiemanager/ facilitaire zaken / technische dienst volgens de geldende procedure/ 
richtlijn.

Dagelijks/ periodiek toezicht en beheer:
periodiek uitvoeren van een inspectieronde en tussentijds onveilige situaties (bv. geblokkeerde 
vluchtweg) melden;
deelnemen aan (ontruimings)oefeningen en overleg.
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Algemene aandachtspunten EHBO:
1. Let op gevaar (overzie de situatie/ eigen veiligheid eerst).
2. Ga na wat er gebeurd is en daarna wat iemand mankeert.
3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voorbeschutting.
4. Zorg voor hulp; (laat) eventueel 11 2 bellen en de AED halen.
5. Verplaats het slachtoffer niet; help op de plaats waar hij ligt of zit.
6. Laat het slachtoffer niet alleen.

Aandachtspunten communicatie: 
Spreek duidelijk.
Luister naar de zender en herhaal. 
Geef korte relevante informatie. 
Controleer essentiële informatie 
door nogmaals te bevestigen/ 
herhalen.□

Basisreanimatie + AED: Bij 11 2 doorgeven:
Bedrijf (NAW gegevens).
Je naam en telefoonnr.
Wat er aan de hand is/ gebeurd is. 
Plaats en omvang incident.
Overige bijzonderheden.
Vermiste personen/ slachtoffers.

7. Aanschudden/ aanspreken slachtoffer (roep luid).
8. Geen reactie = bewusteloos: controleer ademhaling/ luchtweg vrij.
9. Aanwezige ademhaling: a. stabiele zijligging.

b. (laat) 11 2 bellen (vraag terug te komen).
c. regelmatig ademhaling controleren.

10. Afwezige ademhaling: a. (laat) 11 2 bellen + meld datje reanimeert
(vraag terug te komen). (Laat) de AED 
halen aanwezig.

b. start met reanimeren: 30 borstcomoressies (1 00x/ min) en 2 beademingen.
c. sluit de AED zo snel mogelijk aan en volg altijd de gesproken aanwijzingen, 

ga door totdat ambulancemedewerker de zorg overneemt.
d. stop met reanimeren als slachtoffer gaat ademen,

als nog bewusteloos: draai in stabiele zijligging (zie punt 3).

Bij een verdrinking:

Reanimatie van kinderen:
start met 5 beademingen en vervolgens borstcompressies 1 5:2 (éénderde van de "volwassen" diepte indrukken).

Reanimatie van drenkelingen:
bij drenkelingen begin je ook met 5 beademingen.

A Het verlenen van Eerste Hulp (EHBO) ten gevolge van calamiteiten met chloorgas, chloorbleekloog, zwavelzuur en 
dergelijke:

1. Bij inademen van chloorgas
Symptomen:
Hogere concentraties veroorzaken prikkeling van neus, keel en luchtpijp, en gaan gepaard met hoesten, 
slijmproductie en pijn in de borst. De irritatie kan aanhouden en overgaan in bronchitisachtige verschijnselen. 
Zeer hoge concentraties kunnen kramp van de luchtwegen veroorzaken, bovendien is er kans dat na enkele uren 
een levensbedreigende longbeschadiging optreedt.

EHBO onmiddellijk:
• het slachtoffer uit de gevaarlijke ruimte halen en zo snel mogelijk naar de 

frisse lucht brengen. Zorg eerst voorzelfbescherming;
• ambulance waarschuwen;
■ het slachtoffer volstrekte rust laten houden en in de stabiele zijligging neerleggen;
• het slachtoffer niet laten spreken en niet laten lopen;
■ het slachtoffer naar een ziekenhuis vervoeren (ambulance!) en melden om 

welk product (chloorgas) het gaat.

Na contact met de ogen van chloorgas, chloorbleekloog, zwavelzuur en dergelijke 
Symptomen:
Tranenvloed, pijn, roodheid; kans op beschadiging van het hoornvlies.

EHBO onmiddellijk:
• een scheut water over de ogen gieten;
• de oogleden voorzichtig van elkaar halen;
• de ogen spoelen met veel stromend water (± vijftien minuten);

Het slachtoffer naar een ziekenhuis (oogarts) laten vervoeren en melden om welk product (chloorgas, 
chloorbleekloog, zwavelzuur en dergelijke) het gaat.
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2. Na contact met de huid van chloorgas, chloorbleeklooq. zwavelzuur en derqeliike
Symptomen:
Pijn, roodheid, blaren en wonden.

EHBO onmiddellijk:
• ambulancewaarschuwen;
• afspoelen met veelwater;
• alle verontreinigde kleding, schoeisel en dergelijke uittrekken;
• de getroffen huidgedeelten afspoelen met veel stromend water 

(± vijftien minuten).

Het slachtoffer naar een ziekenhuis laten vervoeren en melden om welk product (chloorgas, chloorbleekloog, 
zwavelzuur en dergelijke) het gaat.

3. Na inslikken van chloorbleeklooq. zwavelzuur en derqeliike
Symptomen
Pijn in de keel en buik.

EHBO onmiddellijk:
• ambulancewaarschuwen;
■ het slachtoffer de mond laten spoelen;
• water laten drinken (maximaal drie glazen).

Ten gevolge van zwavelzuur 
■ Onder geen voorwaarde braken opwekken.

Het slachtoffer zo snel mogelijk naar een ziekenhuis laten vervoeren en melden om welk product 
(chloorbleekloog, zwavelzuur en dergelijke) het gaat.
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Taken Locatiemanager/ Hoofd VGE2.4

Belangrijk/ algemeenA De in de titel genoemde personen hebben niet de leiding bij incident of calamiteit. De BHV-leiding 
voert de coördinatie totdat de externe hulpverlening arriveert. Deze neemt de leiding vervolgens 
over.

Bij een alarmmelding
Ga naar de receptiebalie.
Zorg voor een plaatsvervanger tijdens afwezigheid.
Houd je beschikbaar voor de BHV-leiding en laatje - wanneer mogelijk - informeren, 
de BHV-leiding behoudt de leiding over de inzet bij decalamiteit.
Formeer afhankelijk van de situatie/ melding een team met P&O, communicatie, arbo/ 
preventiemedewerker, eventueel facilitair etc.
Het Crisisteam van Gemeente Utrecht en/ of afdeling Bestuurscommunicatie dient geïnformeerd 
te worden bij de volgende incidenten; verdrinking, ongeval met dodelijke afloop, bommelding, 
explosies en branden, rellen en ongeregeldheden.
Zie voor ook het “Tijdelijk protocol externe communicatie” in bijlage 2, hoofdstuk 11.

Taken, indien van toepassing zorgdragen voor bijvoorbeeld: 
verkeersmaatregelen;
informeren familie/ relaties van eventuele gewonden; 
vaststellen behoefte aan aanvullende hulpmiddelen; 
informeren inspectie SZW;
te woord staan pers/ journalisten, bijlage 2, hoofdstuk 11;
(vervolg) opvang medewerkers & bezoekers (van verzamelplaats). Opvang bij 
Woonzorgcentrum De Wartburg is mogelijk.
regelen nazorg voor hulpverleners, (familie/ relaties van) slachtoffer(s), 
medewerkers/ bezoekers, etc.
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Instructiekaart medewerkers (alarm/ noodsituatie)2.5

Alarm/ noodsituatie Zwembad DeKrommerijn

Alarmnummer (030 - 28) 62 444
Waarschuw in noodgevallen de receptie/ bedrijfshulpverlening. 
Zeg duidelijk uw naam en wat er aan de hand is.

Ongeval, Verdrinking, wat te doen
Bel het alarmnummer of laat dit doen.
Meld plaats ongeval en aard van het letsel.
Verplaats slachtoffer niet/ geef geen drinken.
Stel slachtoffer gerust en wacht op hulp van de bedrijfshulpverlening.

Brand, wat te doen
Verlaat de brandende ruimte en sluit die af (blijf bij rook laag bij de grond). 
Druk het glas van een handbrandmelder in en bel het alarmnummer.
Meld plaats en omvang van de brand en of er slachtoffers zijn.
Volg de instructie van de bedrijfshulpverlening op.

Bommelding, wat te doen
Meld zoveel mogelijk informatie/ bijzonderheden aan de receptie/ bedrijfshulpverlening. 
Spreek met niemand over de melding.
Een verdacht voorwerp NOOIT aanraken of afdekken!
Volg de instructie van de bedrijfshulpverlening op.

«ÈVÜ

Vrijkomen gevaarlijke stoffen, wat te doen
Betreed nooit een ruimte met vrijgekomen gevaarlijke stoffen.
Breed de machinekamer niet wanneer het rode licht brand, er is dan chloorgas gedetecteerd. 
Meld zoveel mogelijk informatie/ bijzonderheden (of het oranje licht bij de machinekamer ook 
brand) aan de receptie/ bedrijfshulpverlening.
Sluit zoveel mogelijk ramen en deuren en schakel de ventilatie uit.
Volg de instructie van de bedrijfshulpverlening op.

-V;

Ontruimen, hoe
Blijf rustig en volg instructies van de bedrijfshulpverlening op. 
Verlaat het gebouw via de vluchtwegen.
Neem bezoekers mee.
Ga naar de verzamelplaats buiten het gebouw.

Verzamelplaats
Ga naar de BHV aangegeven verzamelplaats (bij het bord bij de hoofdingang/ bij het bord op de 
ligweide).
Volg instructies van de bedrijfshulpverlening op.
Verlaat de verzamelplaats pas na instructie.
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Alarmeringsprocedure intern en extern3.
Interne alarmering

De interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen en de BHV- 
organisatie op te starten.

Receptie wordt gealarmeerd door: Een telefoontje op het interne alarmnummer of via 
een portofoon of mondelinge melding.

En/ of:

Door de brandmeldcentrale (BMC) na het indrukken 
van een handbrandmelder of het activeren van een 
rookmelder (alleen in kelder huurder).

Daarnaast een melding uit de machinekamer of uit 
de MiVa-toilet komen.

Telefoon, portofoon, ontruimingssignaal of 
omroepinstallatie.

Medewerkers en bezoekers worden gealarmeerd door: Het ontruimingssignaal, omroepinstallatie en/ of
bedrijfshulpverleners.

Bedrijfshulpverleners worden gealarmeerd door:

Externe alarmering

De externe alarmering is bedoeld om de professionele hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) 
ter plaatse te krijgen.

De externe alarmering kan plaatsvinden door: De melding gaat niet direct door naar professionele 
hulpdiensten maar naar een externe alarmcentrale 
(SMC Alarmcentrale). Deze neemt na ontvangst van 
de melding contact op met het restaurant en als 
deze niet opneemt de receptie.

Professionele hulpdiensten worden telefonisch 
benaderd via het alarmnummer 0-1 1 2.

Bellen 0-11 2, er wordt gevraagd naar:

• uw naam;

• naam van de organisatie (zie pagina2);

• adres zie pagina 2).

• telefoonnummermccf hetai rmnummer, zie pagina 2);

• locatie van het incident(etage, gebouwdeel):

• aard van het incident;

• omvang het incident;

• overige bijzonderheden;

• de acties die u gaat ondernemen;
• vermiste personen/ slachtoffers.
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Stroomschema alarmering4.

Incidenten melding

x
Receptie

Alarmeren/ informeren 
hulpdiensten

T

Alarmeren/ informeren 
BHV-organisatie

De BHV-leiding verdeelt 
taken aan BHV-ers
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yy
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Hulpdiensten ter plaatse
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Wijze van ontruiming en ontruimingsorgamsatie

De ontruiming start na het horen van ontruimingssignaal of na instructie van bedrijfshulpverleners.
Het complex of gebouwdeel wordt via de vluchtwegen verlaten.

In het gebouw wordt het ontruimingssignaal geactiveerd door:

• het indrukken van een handbrandmelder;

• het activeren van het ontruimingssignaal via de brandmeldcentrale of brandmeldpaneel in 
opdracht van BHV-leiding.

Opdracht om te ontruimen wordt alleen gegeven door de BHV-leiding, diens plaatsvervanger of de
bevelvoerder van de brandweer.

Als een etage/ gebouwdeel ontruimd is volgt een check/ controle door de bedrijfshulpverlening.
Een etage/ gebouwdeel wordt "leeg" gemeld bij de BHV-leiding.

Ontruiming, drie soorten:
1. horizontale ontruiming betreffende pand, dit is een ontruiming van alle personen tot achter de 

eerste brandwerende scheiding (het naastgelegen rook-/ brandcompartiment). Zie schematische 
weergave:

Brandhaard3 31

*-
T

4 2 4

De ontruimingsvolgorde die aangehouden moet worden is: 
eerst de ruimte waar de brand ontstaan is (I). 
de tegenovergelegen ruimte (2). 
de ruimtes naast de brandhaard (3). 
de ruimtes schuin tegenover de brandhaard (4). 
de andere ruimtes ontruimen.

2. gedeeltelijke verticale ontruiming betreffende pand, deze volgt op de horizontale ontruiming. Eerst 
de bovenliggende etage, dan de onderliggende, dan de rest.

3. algehele ontruiming van betreffende pand.

Verzamelplaatsen
Bij een algehele ontruiming van het gebouw zijn 2 verzamelplaatsen bepaald. Deze zijn weergegeven 
op pagina 2. Ook op de situatietekening in hoofdstuk 6 zijn deze weergegeven. Er kan een andere 
verzamelplaats worden aangewezen door de BHV-leiding (w.o. bij Woonzorgcentrum De Wartburg). Dit 
gebeurt bijvoorbeeld bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in combinatie met een ongunstige 
windrichting.

Bij een gefaseerde ontruiming is:

• Bij een horizontale ontruiming is de verzamelplaats gelegen achter de dichtstbijzijnde 
brandwerende deur of-scheiding.

• Bij een gedeeltelijke verticale ontruiming worden dezelfde verzamelplaatsen als bij een algehele 
ontruiming gehanteerd. De plaatsen hiervan zijn weergegeven op pagina 2. Ook op de 
situatietekening in hoofdstuk 6 zijn deze weergegeven.
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6. Situatietekening (ligging van het gebouw)

mm?
r&m.

ft ;<r
RH

Legenda:

Hoofdingang brandweer

Verzamelplaats
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Zwembad De Krommerijn
Weg van Rhijnauwen 3, 3584 AD Utrecht

Het zwembad De Krommerijn is een onderdeel van een gemeentelijke 
organisatie. Het is een sportaccommodatie bestaande uit een 
zwemaccommodatie recreatiebad, en kantoorruimtes en clubhuis.

NAW gegevens

Activiteit

Het zwembad De Krommerijn wordt door meerdere organisaties gebruikt, te 
weten de gemeente Utrecht en Beheersstichting zwembad De Krommerijn. 
Daarnaast is er een kantoorgedeelte (fitnessschool), clubhuis beheersstichting 
zwembad De. Met deze organisaties zijn afspraken gemaakt hoe te handelen in 
geval van een calamiteit.

(rest)risico's Zie pagina 2.
Risicodragende ruimten (machinekamer en luchtbehandelingsruimte, 
ketelhuis) kunnen bij normale omstandigheden wel door interne en externe 
hulpverleners worden betreden zonder dat dit gevaar zal opleveren. In de 
machinekamer is een chloorgasdetectie aangebracht. Voor de werking 
hiervan zie bijlage 1, hoofdstuk 11.
Gevaarlijke (giftige) stoffen in de machinekamer. Chemicaliën:
- Chloor (aanmaak dmv zoutelectrolyse)
- Locron L (vlokmiddel)
- Zwavelzuur
- Bi-carbonaat
Schoonmaakmiddelen, Begane grond, aan de linkerzijde naast het 50meter 
bassin, achter de middelste deur.
- Ontvetter licht zuur
- Ontvetter sterk alkalisch
- Ontkalker sterk zuur
- Toiletreiniger
Gladde vloeroppervlakken.

Het hoofdgebouw is opgebouwd uit een staalconstructie, de buitengevels 
zijn opgetrokken uit baksteen. Het dak bestaat uit EPDM (synthetisch 
rubber, Ethyleen - Propyleen - Dieen Monomeer) . Tevens is het dak, welke 
gelegen is boven de zwemzaal, demontabel. Dit gedeelte is een kunststoffen 
opblaasconstructie welke bestaat uit een vorm van PVC-folie. Het gebouw is 
onderverdeeld uit drie bouwlagen; kelder, begane grond en eerste 
verdieping.
De personeelsruimtes zijn gelegen op de 1ste verdieping
Het clubhuis is gelegen op de 15te verdieping de hoofdingang met uitzicht
op het wedstrijdbad.
Rechts naast de hoofdingang op zowel de begane grond als 1ste verdieping 
zijn kantoorgedeeltes.
Op de 1ste etage is een tribune/overloop aanwezig kijkend op het 
wedstrijdbad.
In de kelder is de machinekamer gelegen.
Een personenlift (bij de receptiehoofdingang)
De zwemaccommodatie heeft 3 baden, namelijk het recreatiebad, een 
wedstrijdbad en een peuterbad.
Ligweides (voetbalkooi, beachvolleybal, draadcircus 
Aparte peuterweide met omkleedvoorzieningen

Beschrijving
complex
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Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens7.
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In de machinekamer (kelder).Water
Kelderen lste verdieping (noord/oostzijde)Luchtbehandeling

In het gebouw is een BMC geïnstalleerd om brand te melden. Deze is 
geplaatst bij de receptie.
Op de BMC zijn handbrandmelders aangesloten.
Naast de hoofdingang is tevens een brandmeldpaneel (BMP) aanwezig, 
waarop gegevens omtrent een brandmelding vanaf kan worden gelezen.
De BMC ontvangt een melding zodra een handmelder wordt ingedrukt of via 
de bediening op de BMC of het BMP.
De BMC is doorgeschakeld naar de particuliere alarmcentrale (PAC) van SMC 
Alarmcentrale. Na het indrukken van een handbrandmelderwordt 
de brandweer niet automatisch gealarmeerd.
Bij de gebruiker in de kelder is een nevencentrale aanwezig welke is 
gekoppeld aan de BMC van het zwembad.

Brandmeldcentrale

(BMC)

de verwerking van alle handbrandmelders is het gebouw voorzien van een 
ontruimingscentrale. Deze ontruimingscentrale is geplaatst achter in de 
receptie, bij een calamiteit geeft de ontruimingscentrale een signaal af.
De centrale geeft de receptiemedewerker twee minuten verkenningstijd. In 
het display van de centrale is de locatie af te lezen van de melder.

De receptie waarschuwt de coördinator om te constateren of het een 
calamiteit of loos alarm betreft. Bij een calamiteit maakt de coördinator BHV 
en/ of het hoofd zwembaden de beslissing voor ontruiming en geeft de 
receptie de opdracht op de knop ‘Totaal alarm’ op de melder naast de 
centrale te drukken en activeert het akoestische alarmsignaal, (slow whoop). 
Bij loos alarm reset de receptie de centrale en kan desgewenst middels de 
omroepinstallatie een gedeelte met gesproken woord teontruimen. 
in geval van een incident of calamiteit snel personen te kunnen oproepen of 
mensen te alarmeren, is in het gebouw een omroepinstallatie aangebracht. 
Met deze installatie kan het hele gebouw worden bereikt.
De bediening van de omroepinstallatie vindt plaats vanuit de receptie door 
de receptioniste of de BHV-coördinator. Een toelichting van de werking van 
de omroepinstallatie is op de receptie aanwezig.

Ontruimings-
installatie/
ontruimingsalarm

In de machinekamer is chloorgasdetectie aanwezig. Voor werking en 
alarmering zie bijlage 2, hoofdstuk 11.

Chloorgasdetectie
systeem
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Rondom het zwembad is hekwerk aanwezig, waarvan sommige hekken op 
slot zitten, bij een ontruiming dienen deze ontgrendeld te worden.

Hekwerk

+
Bij een calamiteit zal de hulpverlening de hoofdingang gebruiken, zie 
adresgegevens op pagina 2 en/ of situatietekening hoofdstuk 6.

Hoofdingang

Tevens zijn er diverse nevenin-/ uitgangen. Deze kunnen door de 
hulpdiensten gebruikt worden.

Neven-ingang(en)

Er zijn brandcompartimenten om eventuele brand- en/ of rookuitbreiding 
door het gebouw gedurende een bepaalde tijd te voorkomen.
De scheidingswanden van de compartimenten zijn te herkennen aan de 
zelfsluitende deuren (deze zijn voorzien van deurdrangers).

Deze deuren zijn, behoudens ten behoeve van de doorgang van personen, 
gesloten.
De aangebrachte scheidingen zijn aangegeven op deontruimings- 
plattegronden, zie hoofdstuk 8.

Compartimen
tering

Hoofdschakelaars: Locatie:Afsluiters

Hoofdschakelaar
elektra

Begane grond.

Gas (alleen bij 
horeca)

Begane grond

In
sta

lla
tie



Technische en facilitaire dienst.Wie is verantwoor
delijk voor dagelijks 
beheer van gebouw 
en voorkomende 
installaties

aantal aanwezigen (incl. 
bezoekers)

Aanwezigheid
Tijdstip

06:45 - 20:30 uur

Dag

Maandag 
t/m Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag

Regulier

9:45 - 1 7.30 uur 
9:45 - 1 7:30 uur 0-3000

Periodiek/
incidenteel
(beschrijving).

afhankelijk van activiteitenrooster

Niet of verminderd 
zelfredzame

Er kunnen bezoekers aanwezig zijn die verminderd zelfredzaam zijn.

De BHV organisatie streeft ernaar om alle medewerkers bedrijfshulpverleners
opgeleid te hebben dit inclusief leidinggevenden.________ _______________

De lijst met bedrijfshulpverleners hangt op het aanwezigheidsbord in het 
kantoorgedeelte achter de receptie. __ _______________ ___
De bedrijfshulpverleners zijn herkenbaar aan een BHV hesje.

x BHV-organisatieca

Herkenbaarheid
Zie pagina 2. Dit nummer wordt opgenomen door de receptie.Alarmnummer

Ten behoeve van de brandbestrijding zijn op diverse plaatsen in het gebouw 
brandhaspels aangebracht. Deze haspels zijn aangesloten op de 
waterleiding.
De brandhaspels worden jaarlijks gecontroleerd door de firma Ansul volgens 
onderhoudsnorm NEN 671-1(2/3).
AED rechts naast de personeelsingangen diverse EHBO-koffers.

Aanwezige blus- en 
EHBO-middelen

Voor communicatie tussen de bedrijfshulpverleners zijn er:

1 4 portofoons, voor het protocol zie bijlage 3, hoofdstuk 11. 
een omroepinstallatie bij de receptie.
In het gebouw zijn op diverse plaatsen telefoontoestellen aanwezig, 
waarmee in geval van een calamiteit gealarmeerd en geïnformeerd kan 
worden. Deze telefoons bevinden zich in de receptie, in het clubhuis van de 
beheersstichting en in de kantoorruimte op de le verdieping

Communicatie
middelen

Medegebruikers Ja.
Relevante risico's in 
de omgeving/ bij 
buren.

geen
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Het gebouw is voorzien van een luchtbehandeling/ ventilatiesysteem, welke 
ingeval van een brandmelding automatisch door de BMC uitgeschakeld dient 
te worden. Tevens kan dit handmatig via hetbrandmeldpaneel.

Om in geval van brand of een andere calamiteit de aanwezige personen de 
juiste vluchtweg te wijzen, zijn er boven alle uitgangen en nooduitgangen 
transparantverlichtingen aan gebracht.

Luchtbehandeling/
ventilatie

Transparanten/
noodverlichting

O
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an
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Ontruimingsplatteg ronden8.

PLATTEGROND HANDBRANDMELDERS, BLUSMIDDELEN, EHBO-FACILITEITEN EN VLUCHTWEGEN begane 
grond.
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Logboek mutaties en verslagen (ontruimings)oefeningen
Voeg verslagen van (ontruimings)oefeningen en rapportageformulieren van een inzet 
bedrijfshulpverlening na deze pagina in. Als acties consequenties hebben voor dit ontruimingsplan 
geef de mutatie dan in onderstaand overzicht weer.

9.

Mutaties ontruimingsplan 
Datum Reden/ omschrijving

t

*
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Telefoonnummers, verzendgegevens formulieren en lijst bedrijfshulpverleners10.

TelefoonnummerBetreft

Brandweer/ ambulance/ politie spoedeisend (0) 11 2Externe diensten

Brandweer niet spoedeisend 088 - 8781000

Politie/ Bijzondere Wetten en Milieu/ Wijkagent 0900 - 88 44

Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht 
Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

Diakonessenhuis Utrecht 
Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht

St. Antonius Ziekenhuis
Utrecht: Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
Nieuwegein: Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein

Nationaal storingsnummer gas en elektra

088 - 7555555Ziekenhuizen

088 - 2505000

088 - 320 3000
idem
idem

0800 - 9009Overige

0800 - 01 00Storingdienst Eneco

Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) 0800 - 51 51

Via bedrijfszorgpakket, aan te vragen bij HRM 
Verzuim.

Nazorg

0900 - 8024Instituut Ziektekosten Ambtenaren (IZA)

0900-0101www.slachtofferhulp.nl

Manager Stichting Explotatie KrommerijnOverige
gebruikers pand

Fitness?

Telefoonnummer (eventueel)Verzendlijst formulieren (pagina 7 t/m 12) 
Locatiemanager Zwembad De 
Krommerijn
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11. Bijlagen

Bijlage 1 “Stoplicht chloorgasdetectie”

Bijlage 2 “Tijdelijk protocol externe communicatie' 

Bijlage 3 “Portofoon protocol"
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Bijlage 1 “Chloorgasdetectie:

Stoplicht bij de machinekamer□ Als het rode licht brandt, ga je NOOIT naar beneden 

Chloorgasdetectie in werking!!!!

Êfl , is de noodoproep actief 

Iemand in de machinekamer heeft hulp nodig.

Als het

Als het groene licht brandt, is er iemand in de 

machinekamer aanwezig, controleer dit in geval•' •
HU

1 van een calamiteit.jrjgfl

© Gemeente Utrecht IB HRM Arbo | 201934



Aanvullende informatie Chloorqasdetectie

ROOD: er is chloorgasdetectie in de machinekamer. Je gaat NOOIT naar beneden. Op het bedieningspaneel bij de receptie zal het pictogram ‘chlooralarm 
pompenkelder’ rood oplichten, en er zal een alarmsignaal klinken. Bij de ingang van de machinekamer zal het stoplicht ook rood branden. Er gaat
automatisch een storing sms uit naar alle technische dienst medewerkers 
(de Kwakel) enl

(den Hommel) (de Krommerijn),
(Fletiomare)). De receptionist(e) waarschuwt het personeel en de hoofd BHV.

ORANIE de noodoproep is actief. Er is iemand in nood in de machinekamer. Op net bedieningspaneel bij de receptie zal het pictogram 'noodoproep 
pompenkelder’ oranje oplichten, en er zal een alarmsignaal klinken. Bij de ingang van de machinekamer zal het stoplicht ook oranje branden. De 
receptionist(e) waarschuwt het personeel om beneden te gaan kijken wat er aan de hand is. In de machinekamer zal een slow-whoop signaal te horen 
zijn, en er flitsen rode lampen. Na controle van de machinekamer en je weet wat er aan de hand is, moet de noodoproep gedeactiveerd worden. Dit kan 
alleen na controle en in de machinekamer, door de noodstoppen weer uit te trekken. Deze bevinden zich rechts bij de oogdouche en links achterin bij de 
wastafel.

GROEN: er is iemand in de machinekamer aanwezig. Op het bedieningspaneel in ce receptie zal het pictogram ‘aanwezig pompenkelder’ groen oplichten. 
Bij de ingang van de machinekamer zal het stoplicht ook groen branden. Hier hoefje niets mee te doen, controleer het wel in geval van een calamiteit of 
er iemand aanwezig is.
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Bijlage 2 “Tijdelijk protocol externe communicatie’

De journalist stelt de vraag aan:

bestuurscommunicatie@utreclit.nl of via
Dit nummer, dat uitsluitend is bedoeld voor journalisten, is tijdens 
kantooruren altijd bereikbaar. De journalist neemt 

contact op met UV0- 
Exploitatie, direct 
doorverbinden met 
persteam

Buiten kantooruren en tijdens crises is de afdeling 
Bestuurscommunicatie voor de media te bereiken op het 
perspiketnummer:

Vraag voor Vastgoed Exploitatie?tl - Zwembad gerelateerde vragen 
Binnensport (sporthallen / zalen en 
gymzalen) gerelateerde vragen

- Buitensport (sportparken) gerelateerde 
vragen

- Welzijnsaccommodaties (buurthuizen, 
speeltuinen, spetterbadjes) gerelateerde 
vragen

- MFA’S gerelateerde vragen 
Zie contactpersonen volgende pagina

Het persteam bestaatuir

Mobiele telefoon:
E-mail:

Werkdagen: maandag t/m donderdag

@utrecht.nt

Mobiele telefoon:
E-mail:|

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

l@utrecht.nl

Persvragen voor U VO breed?

UVO breed: stadion Galgenwaard, 
bezuiniging bij de sportaccommodaties, 
wachtlijsten, eigendomsvragen etc le 
instantie bij UVO 
portefeuillemanagement.

Mobiele telefoon:

E-mail:
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

l@utrecht.nl

Zie contactpersonen volgende pagina
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Contactpersonen vanuit Vastgoed Exploitatie voor persteam

Alle persvragen die binnenkomen bij het persteam kunnen worden uitgezet bij de diverse contactpersonen, zij kunnen de persvraag inhoudelijk voorbereiden. 
De contactpersonen stemmen vraag en antwoord altijd eerst af met de manager Exploitatie

SportparkenVervolgens wordt vraag en an twoord gemaild naar het persteam 
en zij stemmen het af met de desbetreffende 
bestuurscommunicatieadviseur. Deze stemt het af met de 
wethouder. Pas daarna wordt er vanuit het persteam contact 
opgenomen met de journalist.
Vraag en antwoord wordt door de woordvoerder ook in het 
systeem gezet, zodat er een archief wordt opgebouwd.

Sporthallen, sportzalen en gymzalen

Manager Exploitatie

Facilitaire zaken en M FA‘s
Zwembad

rletiomare
Contactpersonen Portefeuillemanagement

Den Flornmel

De Kwakel

en grote projecten zoals
Gerrït Rietveld, Kytopia, Tivoli Vredenburg etc.

NOTE: Volgende contactpersonen Zwembad inmiddels gewijzigd, Hfd = contactpers. Den Hommel
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Bestuurscommunicatieadviseurs en de portefeuille

Co 11 egecom m un icatie
Communicatieadviseur 
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mail:
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

l@utrecht.nl

Portefeuille van Wethouderjansen
Communicatieadviseur 
Telefoonnummer.
Mobiel nummer:
E-mail:
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

lutrecht.nl

Portefeuille van burgemeester Jan van Zanen
Communicatieadviseur 
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mail:
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdagochtend, vrijdag

l@utrecht.nl

Portefeuille van Wethouder Everhardt
Communicatieadviseur 
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mail:
Werkdagen: maandag tot 15.00 uur, dinsdag, donderdag en vrijdag

l@utrecht.nl
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Portefeuille van Wethouder Kreijkamp
Communicatieadviseur 
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mail;
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag

|<®utrecht.nl

Portefeuille van Wethouder Van Hooijdonk
Communicatieadviseur 
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mail:
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

l@utrecht.nl

Portefeuille van Wethouderjongerius
Communicatieadviseur 
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mail:
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

l@utrecht.nl

Portefeuille van Wethouder Geldof
Communicatieadviseur 
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mail:
Werkdagen: maandag t/m donderdag

l@utrecht.nl
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Bijlage 3 "Protofoon portocol

Portofoon protocol
Hoe gebruiken wij de portofoon

Belangrijke codes:

= levensbedreigend 

= kleine ongevallen
• Code ROOD
• Code EHBO
• Code ASSISTENTIE = hulp nodig
• Code ONTRUIMING = ontruimen

en ROOD als je 
een bepaalde situatie wilt omschrijven, zodat je 
collega’s weten hoe zij eventueel moeten acteren*

• Spreek in de kleuren GROEN,

• Oortje is verplicht

• Wees kort en krachtig in het gebruik van je portofoon

• Gebruik de portofoon alleen werk gerelateerd

• Bij oproep: begin met je naam

* Voorbeeld: een paar jongelui komen al ‘opgefokt' binnen. Als na het aanspreken van deze 
jongelui besloten wordt dat zij naar binnen mogen, dan kan de communicatie naar je collega’s 
als volgt zijn: "[aantal] jongelui [omschrijven] zijn redelijk onrustig. Zaten in code ORANJE bij 
binnenkomst".

Het is belangrijk dat de portofoon beschikbaar is op die momenten dat het noodzakelijk is.*♦

i
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bestaat uit:Zwembad De Krommerijn
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1. Inleiding
Bezoekers en overheden verwachten veel van toezichthouders!
Toezicht in zwembaden staat volop in de belangstelling. Door een verminderde 
risicotolerantie in de maatschappij, dooreen reeks incidenten en door toenemende 
aansprakelijkheidskwesties is er in de afgelopen jaren veel gebeurd op het terrein van 
toezicht. Zwemmen is onverminderd populair, het is er namelijk in overvloed, is voor 
iedereen bereikbaar en het is relatief goedkoop. Dat heeft als gevolg dat er eisen moeten 
worden gesteld aan zwembaden. Het gaat dan om eisen ten aanzien van de veiligheid en de 
hygiëne, zoals toezicht, plaatsen van toiletten, plaatsen van afvalbakken etc. Daarnaast is 
ook de groep bezoekers van zwembaden veranderd. Deze groep is steeds meer divers 
geworden, waarbij niet iedereen even goed kan zwemmen omdat zwemonderwijs niet altijd 
meer een vast onderdeel van de opvoeding is.

Verdrinkingen
Gemiddeld ligt het aantal verdrinkingen in zwembaden in Nederland naar schatting tussen 
de vier en zeven gevallen per jaar. Het totale aantal (zuiver accidentele) verdrinkingen per 
jaar wordt geschat rond de 98. Jaarlijks zijn er in badinrichtingen in Nederland ongeveer 
tachtig bijna verdrinkingen. In onze gemeente zijn er recent 2 verdrinken geweest het 9- 
jarig meisje uit Rhenen wat verdronk tijdens leszwemmen in zwembad ’t Gastland en de 14- 

uit Utrecht die verdronk bij de Maarsseveense Plassen.jarige

Aansprakelijkheid
Het feit dat mensen nauwelijks risico's willen accepteren, leidt mogelijk tot grotere 
aansprakelijkheidsrisico’s voor zwembaden. Na elke verdrinking wordt er een (strafrechtelijk) 
onderzoek ingesteld met als gevolg dat de roep om meer en beter toezicht toeneemt en via 
de rechter wordt afgedwongen. Dit alles leidt tot hogere eisen die worden gesteld aan 
veiligheid en toezicht in zwembaden en dus tot hogere eisen die gesteld worden aan de 
uitvoering van de taken van de toezichthouder betreffende het handhaven van orde en 
veiligheid en de dienstverlening.

1.1 Het toezichtplan
Een toezichtplan geeft aan hoe het toezicht tijdens de verschillende activiteiten is geregeld. 
Het plan is een overzicht van wat er allemaal verwacht wordt van jou en watje als 
toezichthoudermoet weten en doen. Niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. 
Richtinggevend hierbij is enerzijds de WHVBZ (Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en 
Zwemgelegenheden) en anderzijds het bezoekerspatroon in Zwembad De Krommerijn. Het 
toezichtplan wordt besproken met, getekend voor gezien en akkoord door alle medewerkers
en ter kennisneming gestuurd naar het college van B & W.
Het plan dient minimaal tweemaal per jaar en waar nodig aanvullend tussentijds te worden 
geëvalueerd en indien nodig te worden bijgesteld aan de hand van eventuele ontwikkelingen 
in regelgeving, openstellingsuren, bezoekerspatronen of vakinhoudelijke zaken waarover 
overleg is gepleegd met de betrokken medewerkers. Het plan wordt tevens voorgelegd aan 
de provincie. Bij de invoering van dit toezichtplan komen alle andere plannen, reglementen, 
memo’s en dergelijke die hetzelfde behandelen te vervallen. Dit document is complementair 
aan het Ontruimingsplan.
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Alle medewerkers kennen de inhoud van de laatst bijgestelde versie van het toezichtplan 
en hebben deze kennis paraat. Elke medewerker heeft het toezichtplan in bezit en voor 
gezien ondertekend en geeft daarbij aan de inhoud paraat te hebben, de regels en 
afspraken consequent te zullen hanteren en collega’s daarop te attenderen als deze dat 
niet doen. De manier en het moment waarop je elkaar aanspreekt van doorslaggevend 
belang is, voor het resultaat ervan. De toezichthouder is verantwoordelijk voor de 
veiligheid van alle bezoekers. Minimaal een keer per jaar wordt door middel van een 
praktijkoefening het Ontruimingsplan getest tijdens herhaling BHV.

1.2 Verantwoordelijkheid management
Het management stelt de randvoorwaarden vast voor de bedrijfsvoering door middel van de 
opname van de benodigde personele uren in de begroting. Het management bewaakt de 
kwaliteit van het in de accommodatie werkzame personeel. Het management of haar 
vervanging dient ervoor te zorgen dat er altijd voldoende medewerkers beschikbaar zijn en 
dat iedereen zijn taak naar behoren kan verrichten (dit is geregeld in het personeelsrooster). 
Hier dient tevens vermeld te worden dat er ten aanzien van het rooster ook sprake is van een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van leiding en medewerkers.
Bij ziekte of onvoldoende personeel neemt het management en/of de zwembadmedewerker 
D, verantwoordelijke van de dag maatregelen, waarbij de veiligheid voorop dient te staan. De 
betreffende medewerkers dienen de vereiste bevoegdheden te hebben. Als bij calamiteiten 
blijkt dat de leiding hierin nalatig is geweest, kan de uitvoerende medewerker hiervoor niet 
aansprakelijk worden gesteld.

1.3 Verantwoordelijkheid medewerker
De medewerker dient de hem/haar opgedragen taak naar behoren te verrichten met in 
achtneming van de regels en procedures die hiervoor gelden. In de eerste plaats is de 
toezichthouder verantwoordelijk voor de veiligheid van alle bezoekers. Dit betekent dat de 
toezichthouder ervoor moet zorgen dat alle mogelijke ongevallen tijdig gesignaleerd worden 
en dat er op passende wijze wordt gehandeld als er iets mis gaat. Als bij calamiteiten blijkt 
dat de medewerker hierin nalatig is geweest, kan de medewerker hiervoor aansprakelijk 
worden gesteld bijvoorbeeld als hij/zij aan het bassin zou moeten staan, maar wegloopt 
zonder te regelen dat er een ander waarneemt

1.4 Samen ‘Vrolijk en Veilig’ Zwemmen
Overlast, agressie en geweld in zwembaden is een landelijk probleem. Een probleem waar de 
Utrechtse baden al jaren mee stoeien. Hoe om te gaan met deze vorm van overlast, agressie 
en geweld is een vraagstuk die afgelopen jaren alleen maar complexer is geworden door de 
ontwikkeling van onze ‘maatschappij’ en wijken. Sinds een aantal jaren worden wij getraind 
tegen overlast, agressie en geweld binnen de Utrechtse Zwembaden. De aanpak is 
samengevat (bijlage 2) en aan dit toezichtplan toegevoegd en maakt hier onlosmakelijk deel 
van uit. Het Nationaal Platform Zwembaden] NRZ heeft de Gedragscode opgesteld (bijlage 3), 
die zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen binnen hun de eigen organisatie 
kunnen gebruiken. Wij vragen elke werknemer deze gedragscode te lezen en voor akkoord 
te tekenen, dit is verplicht!
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2. functies & kwaliteitseisen
Medewerker Bedrijfsvoering A
Alle mensen die op enig moment op enige manier in opdracht van het management 
werkzaamheden uitvoeren ten behoeven van de Utrechtse zwembaden o.a. receptiemedewerkers.

Zwembadmedewerker A & B (toezichthouders)
Alle bevoegde medewerkers die met toezichthoudende werkzaamheden aan het water zijn belast.

Zwembadmedewerker C (zweminstructeur)
Medewerkers die bevoegd zijn als zwemonderwijzer hebben het diploma zwemonderwijzer (zwem 
ABQ(eventueel) aangevuld met applicaties voor doelgroep activiteiten.

De verantwoordelijke van de dag
Bij een incident, calamiteit of dergelijke operationele zaken en het ontbreken van een lid van het 
Management neemt de zwembadmedewerker D de (werk)leiding (o.a. in het weekend).

Zwembadmedewerker D
De medewerkers D zijn verantwoordelijk voor de organisatie rondom zwemschool en 
recreatiezwemmen en aqua-activiteiten. Zij zijn de dagelijkse (werk)leiding.

Facilitair medewerker
Verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken binnen het zwembad.

De leiding
De Locatiemanager van het Zwembad De Krommerijn is eindverantwoordelijk voor de algehele 
leiding. Hij wordt geassisteerd door de assistent Locatiemanager en zwembadmedewerkers-D.

kwaliteitseisen werknemers
Toezichthouders dienen de leeftijd van minimaal 1 8 jaar te hebben. Ze moeten in bezit zijn van 
een geldig EHBO en BHV-diploma. Elke toezichthouder legt minimaal eenmaal per jaar een 
zwemvaardigheidstest af. Indien een medewerker niet aan de eisen voldoet, wordt deze in de 
gelegenheid gesteld de benodigde vaardigheid opnieuw te verwerven. De 
diploma’s/herhalingsuren worden in een persoonlijke dossier bijgehouden. De trainingen van 
‘Anders Veilig’ hebben een verplicht karakter. Niet deelnemen kan van invloed zijn op de wijze hoe 
hii wordt ingezet. Medewerkers kunnen pas volledig ingezet worden nft afronden inwerkpj'otocol.

Reddend 
zwemmen

Kwaliteitseisen TrainingenEHBO BHV
‘Anders Veilig’
verplichte 

| deelname
verplichtToezichthouders(nat) verplicht verplicht

verplichte
deelname

Toezichthouders (nat) 
(oproepkrachten)

verplicht verplicht gewenst

verplichtReceptiemedewerker N.V.T.gewenst verplichte
deelname
verplichte
deelname

Toezichthouders
(droog)

N.V.T. gewenstgewenst
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De huisregels van het zwembad kennen en hier goed mee om gaan is van essentieel belang om je 
taak als toezichthouder goed uit te voeren. Een exemplaar van de huisregels is verkrijgbaar bij de 
receptie. Een gedeelte van de huisregels wordt ondersteund door pictogrammen. Deze kom je tegen 
tijdens de routing van binnenkomst in het zwembad. Op herkenbare plekken langs het bad kom je 
deze pictogrammen weer tegen. De huisregels die niet terugkomen op de pictogrammen staan 
hieronder de beschreven. De andere huisregels staan beschreven bij 3.2 & 3.3. Lees de huisregels 
goed door en sla ze op en bespreek ze tijdens de periodiekewerkoverleggen.

3.1 Algemene huisregels Utrechtse Zwembaden:

De aanwijzingen op de borden en van de zwem bad medewerkers dienen altijd teworden 
opgevolgd
Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient 
achterwege te blijven. Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag 
wordt de politie gewaarschuwd
De gemeente Utrecht is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van uw 
eigendommen in en om het zwembad 
In de zwemzalen zijn ‘tassen’verboden 
Binnen het zwembadcomplex is roken verboden
Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie te worden afgegeven of bij de dienstdoende 
zwembadmedewerkers in geval van afwezigheid van de receptiemedewerker 
Het is niet toegestaan om kleding in de wisselcabines te laten hangen. De kleding dient te 
worden opgehangen aan de kleding haken in de kleedkamers ofte worden opgeborgen in 
de aanwezige lockers
Wanneer de weersomstandigheden het vereisen - bijvoorbeeld in geval van onweer - 
moeten de bezoekers indien van toepassing het water en de ligweide verlaten. Dit geeft 
geen recht op restitutie van entreegelden
Indien aanwezig dienen ouders/begeleiders tijdens zwemlessen te wachten in de daarvoor 
bestemde wachtruimte(n

3.2 Specifieke huisregels - Zwembad De Krommerijn 
• Omkleden is alleen toegestaan in de garderobe
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3.3 Vei lig heids pictogram men

Samen zorgen we voor een veilig zwembad
Het maken van foto's en/of video-opnamen 
is verboden. Het zwembad kan voor bepaal
de aangelegenheden een collectieve 
ontheffing geven.

Het zwembadcomplex is voorzien van 
camera’s.1 2

Iedereen vanaf 12 jaar heeft een legitima
tieplicht en kan naar het legitimatiebewijs 
gevraagd worden. Zonder geldig legitima
tiebewijs behouden wij ons het recht voor 
u de toegang tot het zwembadcomplex te 
ontzeggen.

3 Het meenemen en consumeren van drugs is 
verboden. Het meenemen en consumeren 
van alcohol is verboden, met uitzondering 
van de ruimtes (zoals clubruimte of bar) 
waar consumeren hiervan uitdrukkelijk is 
toegestaan.

4

ra
Het is niet toegestaan breekbare en/of ge
vaarlijke voorwerpen, zoals glas- en aarde
werk, mee te nemen naar het zwembad, de 
tribune en de garderobe.

5 Kinderen zonder zwemdiploma én kinderen 
tot en met 8 jaar hebben alleen toegang tot 
het zwembadcomplex onder begeleiding 
van een bezoeker van 21 jaar of ouder, 
waarbij de bezoeker maximaal 2 kinderen 
zonder en maximaal 4 kinderen met zwem
diploma onder toezicht heeft.

6

Kinderen zonder zwemdiploma zijn onge
acht andere hulp- of drijfmiddelen verplicht 
om zwemvleugels te dragen en mogen 
alleen in halfdiep water (< 1.40 m). Het wed- 
strijdbad is niet toegestaan voor kinderen 
met zwemvleugels. De verplchte begeleider 
(21 +) houdt permanent toezicht op en blijft 
in de buurt van het kind.

7
Alleen te betreden voor mensen met een 
A-diploma.8

Het is niet toegestaan om te duiken in het 
recreatiebad en/of andere plaatsen waar dit 
staat aangegeven.

9

Gemeente Utrecht
■ L,

Utrecht.nl/zwembaden
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3.4 ‘Veilig en Schoon

Samen zorgen we voor een 

schoon zwembad
De Utrechtse zwembaden doen er alles aan om uw bezoek zo 
prettig mogelijk te maken. Een schoon zwembad is daarbij erg 
belangrijk. U kunt een bijdrage leveren.

2 Douchen voor het betreden 
van het zwemwater is 
verplicht.

1 De zwemzalen, douches 
en toiletten mogen niet 
worden betreden met 
buitenslippers of schoenen.

3 Badkleding is verplicht bij betreden 
van de zwemzalen en het water. Ook 
het dragen van ondergoed onder de 
badkleding is niet toegestaan.

Een schoner 
bad in drie 
eenvoudige 
stappen

1 n
Utrecht.nl/zwembadenGemeente Utrecht

Pictogram 1 & 3 zijn moeilijk te handhaven tijdens de recreatieve uren bij Zwembad 
De Krommerijn, Wij streven er na wel zo veel mogelijk mensen zonder schoeisel op de 
zwemzaal en douches. Dit zelfde geldt voor verplicht douchen.
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4. Wijze vari loezichl Lijderib de zwerriaclivi teilen

Tijdens de activiteiten recreatiezwemmen banenzwemmen is de accommodatie 
opengesteld is voor bezoekers.
Uit oogpunt van veiligheid tijdens deze activiteiten wordt er gerouleerd volgens vaste 
patronen. Bij recreatiezwemmen wordt altijd de manier van werken, het roulatiesysteem en 
de pauzes vooraf doorgenomen.

4.1 Organisatie van recreatiezwemmen

Weg tot de Wetenschapfijt

0
| » Kassa's

Ingang
binnen

lb
CHILL
WEIDE©oParkeerplaatsen fietsen

Garderobe

OIngang
bulten ©

© o
£ Parkeerplaatsen auto's
ff> 0ia SPORT

WEIDE
Beach-

volleybalO Voetbal3
2b 2a mO

D
-5

I ' Terras

FAMILIE
WEIDE3

D

l Strategische posities: warm weer rooster

Wedstrijdbad < 50 bezoekers 
Wedstrijdbad < 200 bezoekers

3 (\-o
\ Speeltuin J

[la
[lb

(ic) Wedstrijdbad >= 200 bezoekers 
(zo) Recreatiebad < 50 bezoekers 
(és) Recreatiebad >= 50 bezoekers 
Q Peuterbad 
(£) Garderobe

Strategische posities: normaal rooster

Wedstrijdbad < 50 bezoekers 
Wedstrijdbad < 200 bezoekers 

Q Wedstrijdbad >= 200 bezoekers 
(©) Recreatiebad < 50 bezoekers 
© Recreatiebad >= 50 bezoekers 
© Peuterbad 
© Garderobe

,1b

ilifBliill ' cooi'-cle
5 Kaartjes controle (© > 750 bezoekers)

Routing Zwembad De Krommerijn (c)2016
ligweides > 750 bezoekers

Routing strategische posities ‘NAT’ Recreatiefzwemmen <750 bezoekers

>4. garderobe > 1. wedstrijdbad >2. recreatiebad ( C, glijbaan) >3. peuterbad>4. 
garderobe> 0. pauze > 4 garderobe
Een toezichthouder verlaat nooit zijn post voordat een andere toezichthouder deze post 
heeft overgenomen. Bij de glijbaan wordt het toezicht niet voortdurend uitgevoerd, deze 
worden meegenomen in de roulatie. Een extra toezichthouder wordt hier ingezet bij grote 
drukte.

Gemeente Utrecht, Utrechtse Zwembaden, Toezichtplan Zwembad De Krommerijn | 2019/2020

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E



De inzet van aantal toezichthouders is afhankelijk van aantal bezoekers:
• Tot 250 bezoekers wordt toezicht gehouden met 4 toezichthouders, plus 1 D- 

medewerker
• Van 251 tot 750 bezoekers wordt er toezicht gehouden met 5 toezichthouders, 

plus 1 D-medewerker.

De D-medewerker, heeft een vrije rol en is verantwoordelijk voor de aansturing. Hij kan 
tijdens incidenten of drukte waar nodig inspringen zodat de posities bezet blijven.

4.2 Opschaling Routing strategische posities recreatiefzwemmen
Bij warme dagen met meer dan >750 >1 500 bezoekers schalen wij op naar 2 teams Nat:

Nat 1
>4. garderobe >1. wedstrijdbad >2. recreatiebad >3. wedstrijdbad >4. garderobe> 0. 
pauze > 4.garderobe
De inzet van aantal toezichthouders NAT 1 is afhankelijk van aantal bezoekers:
• 750 tot 1 500 bezoekers(binnen) wordt toezicht gehouden met 4 toezichthouders
• 1 500 tot 3000 bezoekers (binnen) wordt er toezicht gehouden met 5 toezichthouders

Nat 2
>5. garderobe >peuterbad >glijbaan> garderobe>0 pauze >5 garderobe 
De inzet van aantal toezichthouders Nat 2 is afhankelijk van aantal bezoekers:
• 750 tot 2000 bezoekers(binnen) wordt toezicht gehouden met 3 toezichthouders.
• 2000 tot 300 bezoekers(binnen) wordt toezicht gehouden met 4 toezichthouders

Bij opschaling (warme dagen) zullen er altijd 2 D- medewerkers aanwezig zijn. Beide 
hebben een vrije rol. Een is verantwoordelijk voor de aansturing voor toezicht ‘NAT’. De 
andere is verantwoordelijk voor de aansturing van toezicht “ Droog” (zie hoofdstuk4.5).

4.3 Aandachtspunten strategische posities recreatiefzwemmen

Carderobedienst (positie 4)
De garderobe van Zwembad wordt bij het rouleren van de toezichthouders meegenomen. 
Tijdens controle in de garderobe worden de volgende zaken uitgevoerd:
• begeleiden en coördineren van bezoekers.

Preventief aanwezig, hangen, gluren, seksuele intimidatie en dergelijke.
• de garderobe ‘veegschoon’ houden, 

controle toiletten en waar nodig schoonmaken.
• lockers en kastjes controleren en waar nodig schoonmaken 

Staan op de banken in de kleedcabines is niet toegestaan
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Wedstrijdbad (positie 1)
• Let op gevaar bij duiken vanaf de Startblokken.
• Geen zware leren ballen.
• Inval van buitenlicht, dat schittering van het 

wateroppervlak veroorzaakt
• Kinderen zonder diploma hebben geen toegang 

tot het wedstrijdbad.
• Bij extra speeltoestellen o.awaterspin/waterballen 

(1 extra toezichthouders vereist).
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Recreatiebad (positie 2)
• je mag niet springen van de brug en het eiland.
• Niet het rennen op de stalen muurtjes/reling.
• Inval van buitenlicht, dat schittering van het wateroppervlak veroorzaakt
• Kinderen met zwemvleugels altijd met een begeleider in het water.
• Let op het Uitloopterras en rondom het bad naar kinderen zonder zwemvleugels.
• Let op kinderen in de krachtige stroomversnelling.
• Geen leren ballen.

Niet duiken vanaf de kant in de bad
w- v!%

rvPeuterbad (positie 3)
• Zwemvleugels verplicht

Glijbaan (positie C, TZ Droog)
• Let op dat de uitglijbak vrij is.
• Denk om een goede rijvorming.
• Maximaal 3 drie kinderen tegelijk glijden
• Kinderen met zwemvleugels alleen 

onder begeleiding van een verzorger.
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Parkeerplaatsen fietsen

Parkeerplaatsen auto's

4.4 De strategische positie toezicht ‘droog’
Op het gebied van toezicht, veiligheid en onderhoud 
zetten wij toezichthouders “droog' in. Zij waarborgen 
de fysieke en sociale veiligheid voor de bezoeker en 
zorgen voor een schone veilige klantvriendelijke 
omgeving. Op warme dagen zullen zij hun posities 
gaan bemannen >750 bezoekers.

Kassa (>750 Positie Al ,B1, >1 500 extra inzet A2, B2)
• Toezicht terrein voor de gehele ingang. Zorgen dat de nooduitgangen auto enfietsvrij 

blijven.
• Toezicht houden op goede rijvorming, entreepaaltjes! Bezoekers doorsturen naarde 

juiste kassa, (cash, pin, abonnement)
• ID controle bij de toegangsdeur.
• Toezien op juiste entree van de bezoekers. Kaartjes controleren.
• Ondersteuning garderobe

Sport en Chillweide (positie D)
• Glaswerk/waterpijp etc. is niet toegestaan op het veld.
• Schoonhouden sanitaire voorzieningen (toiletgebouw chillweide).
• Let er op dat mensen tijdens hun verblijf geen afval laten slingeren op het veld en ook 

na vertrek niets achterlaten.
• Let op dat mensen geen waardevolle spullen zichtbaar achter laten als ze plekverlaten 

voor horeca of bad bezoek, dit i.v.m. diefstal.
• Voor de waardevolle bezittingen van de bezoekers staan kluisjes ter beschikking. Het 

gebruik is voor eigen risico.
• Let op dat personen niet de openbare schennis van de eerbaarheid overtreden.
• Verlenen van ondersteuning bij E.H.B.0 gevallen.
• Zicht op boven ingang glijbaan/draadcircus.
• Balspelen mogen geen overlast veroorzaken.
• Let op verdrinkingsgevaar van kleine kinderen rondom en bij recreatiebuitenbad en 

wedstrijdbad; kinderen zonder A-diploma moeten zwemvleugels om hebben.

4.5 Organisatie van toezichthouden banenzwemmen (wedstrijdbad)
Een toezichthouder verlaat nooit zijn post voordat een andere toezichthouder deze post 
heeft overgenomen. Een extra toezichthouder wordt ingezet bij grote drukte.

Bezoekersaantal 0 - 50, 1 toezichthouder op het bad (1 toezichthouder is inde 
accommodatie aanwezig).
Bezoekersaantal 50 - 100, 2 toezichthouders op het bad (1 toezichthouder is inde 
accommodatie aanwezig).
Bezoekersaantal 100 - 1 75, 3 toezichthouders op het bad (1 toezichthouder is in de 
accommodatie aanwezig)
Max aantal banenzwemmers is 1 75
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Baan 1 Doorzwembaan
Baan 2 Doorzwembaan
Baan 3 Snelle Baan
Baan 4 Snelle Baan
Raan S, 6,7 R? 8 (hier kimt i.i

naast elkaar zwemmen)
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Bij het banenzwemmen is het de bedoeling dat er tegen de klok wordt in, gezwommen. Dit 
houdt in dat de dichtstbijzijnde lijn, altijd aan de rechter kant ligt. Per baan wordt er van 
kant gewisseld waardoor er circulatie ontstaat. Doordat er op deze manier meer ruimte 
ontstaat in het water, is het mogelijk om met meerdere mensen efficiënt gebruik te maken 
van een baan

Tempo
Het tempo waarin gezwommen gaat worden, is bepalend voor de baan waarin u zwemt. 
In baan 5t/m 8 heeft u de gelegenheid om naast elkaar te zwemmen, liefst met de klok 
mee. Tijdens het banenzwemmen zijn er 4 lijnen aanwezig in het water.

Extra regels:
• Het gebruik van zwemvliezen/flippers en een duikbril/snorkel is niet toegestaan in 

Zwembad De Krommerijn. Uitzondering hierop zijn zwembrillen, kopsnorkel en korte 
zwemvliezen (zomers).

• Tijdens het banenzwemmen, mag er niet gedoken worden vanaf de lengtezijde van de 
bassins.

4.6 Verhuur aan derden
In Zwembad De Krommerijn huren alle vaste verenigingen en groepen de accommodatie 
zonder toezicht. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke 
eisen en andere regelgeving zoals voldoende toezicht, zowel kwalitatief als kwantitatief en 
bedrijfshulpverlening. Dit is in de verhuurovereenkomst en protocol voor de huurder en 
verhuurder van de Utrechtse zwembaden vastgelegd. De huurder is gehouden het logboek 
verhuur wekelijks in te vullen. Periodiek wordt er getoetst door en/of in opdracht van de 
leiding of er daadwerkelijk toezicht is (Incidenteel wordt de accommodatie met toezicht 
verhuurd).
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Als toezichthouder moetje zowel preventief als reddend kunnen handelen, vandaar de 
kwaliteitseisen die wij stellen aan toezichthouders. Preventief handelen, betekent datje 
onder andere in staat bent om het jou toebedeelde gebied binnen 1 0 seconden te 
scannen. Daarbij moetje gevaren kunnen herkennen.Je moet durven ingrijpen voordat er 
ongelukken gebeuren. Wanneer het nodig is, moetje fysiek in staat zijn om iemand uit het 
water te kunnen redden.

5.1 Cedragsregels/houding
• Het is belangrijk alert te zijn op mogelijke probleemsituaties in en rond de bassins. 

Voorkomen is beter dan genezen! Er wordt actief toezicht gehouden. Leunen, 
hangen (mobiel) telefoneren of een ongeïnteresseerde houding werkt negatief op 
de bezoekers en op het eigen functioneren en is daarom niet toegestaan.

• Even overleggen tijdens het toezichthouden is vaak wenselijk en mag dus ook, als 
daarbij maar goed overzicht op het publiek wordt gehouden!

• Eten is alleen toegestaan tijdens de pauze in de kantine.
• Iedere medewerker dient altijd de voorgeschreven dienstkleding te dragen

actief toezichthouden
&

aastvrii
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5. De Toezichthouder

■> 
'

k.

-V
9

1

f
k

J

II

I

h.

I

I

( I

11 me
U

K
v

*■
fM

I
4

V.- *
■,

m
m

,
i

. # %
i

e %

V- 
3

t 
L

i

i

ia

L:



5.2 Wijze toezichthouder! bij zwemactiviteiten (scannen)

Gevaren
Het herkennen van gevaren is een prioriteit. Gevaren kunnen veroorzaakt worden door 
(activiteiten van) bezoekers. Je kunt daarbij denken aan iemand, die onder invloed van 
alcohol of drugs is of iemand die een handicap heeft. Allochtonen, kinderen, en ouderen 
die niet zo goed kunnen zwemmen en dus in de gaten moeten worden gehouden. Goed 
observeren is iets watje pas in de praktijk leert.

positie
Bij een gering aantal bezoekers zal je vaak alleen toezicht houden bij één heel bassin. Dit 
bassin is het gebied dat aan jou is toevertrouwd, de zone. Bij drukker bezoek en/of 
openstelling van attracties, zal het toezicht door meerdere toezichthouders aan één bassin 
worden uitgeoefend. Dan wordt het bassin opgedeeld in zones/strategische posities. Elke 
toezichthouder houdt dan toezicht over het gebied of de attractie die aan hem is 
toevertrouwd. Een toezichthouder of zwemonderwijzer gaat NIET van zijn positie of van de 
zwemzaal af zonder een toezichthouder of zwemonderwijzer te waarschuwen en blijft niet 
langer weg dan afgesproken of noodzakelijk is. Als er één persoon toezicht houdt, kan 
deze nooit weglopen van zijn post.

Scannen
De meeste verdrinkingen gebeuren geluidloos. Een zwemmer kan plotseling verdwenen 
zijn, zonder alarm te slaan. Ook kan het gebeuren dat iemand na het duiken niet meer 
bovenkomt, omdat hij onderwater onwel is geworden. Het is daarom belangrijk het jou 
toevertrouwde gebied, doorlopend te scannen en daarbij vooral te letten op de zwemmers, 
die zich onder water bevinden.

Tijdens het toezicht houden moet jij mensen in en rondom jou zone voortdurend in de 
gaten houden. Het observeren van een zone wordt niet willekeurig gedaan, maar 
systematisch en binnen een bepaalde tijdseenheid. Dit moetje doen om te voorkomen dat 
je in een zone een gevaarlijke situatie of een bezoeker in nood over het hoofd ziet.

10:20 regel
Het systematisch observeren van je zone (het scannen) kun je het beste doen volgens de 
1 0:20 -regel. Volgens die regel moet jij in staat zijn om binnen tien seconden je volledige 
zone te scannen. Wanneer je een bezoeker in nood signaleert moetje binnen 20 seconden 
bij de drenkeling kunnen zijn. Je moet op een zodanige plaats in je zone staan datje op 
tijd actie kunt ondernemen en zo snel mogelijk bij een drenkeling kunt zijn. Daarom 
spreken we van een strategische positie.
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Techniek van het scannen:
Scannen gebeurt door systematisch (positie/zone te observeren.

1. Je kijkt achtereenvolgens:
F 2. Van links naar rechts over de zone A

3. Van rechts van links over de 'perrons'
1 4. Van links naar rechts over het wateroppervlak I
V 5. Van rechts naar links over de bodem 1

6. Van links naar rechts over de bodem
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De belangrijkste punten van het scannen op een rij:

Toezichthouden is het voortdurend observeren van mensen in en rondom het water. 
Watje vooraf moet weten ken je accommodatie/bassin/bassindeelt en de (preventieve) 
maatregelen om gevaar te voorkomen en bezoekers eventueel te informeren:

• Je moet met je ogen over je zone van links naar rechts bewegen. Je zone mag zich 
alleen voor je bevinden.

• Je mag nooit je rug keren naar de te scannen zone. Indien je moet bewegen, dan 
alleen zijwaarts of achterwaarts.

• Je moetje richten op wat de zwembadbezoekers doen, oogcontact maken daar 
waar mogelijk is. De uitdrukking op het gezicht van de zwembadbezoekergeeft 
vaak een waarschuwing voor (potentieel) gevaar.

• Het fixeren op een punt moet vermeden worden. Je kunt je ogen wat rust geven 
door kort naar een verder punt te kijken.

• Bij afwisselen of aanvang van de dienst moetje eerst het totale gebied scannen, 
voordat de zone wordt overgenomen. Ook moeten eventuele bijzonderheden kort 
doorgesproken worden, maar wel zonder dat het scannen wordt verwaarloosd 
(ogen gericht op het bad).

• Je moet bezoekers volgen. Je moet een zwembadbezoeker die onder gegaan is 
volgen, om te zien waar deze boven komt. Ook hoge risico groepen als jonge 
kinderen enz. moeten gevolgd worden.

• het aantal bezoekers, drukkere delen van het bassin

w¥



5.3 Zwemmend redden

Je staat op de rand van een zwembad en ziet iemand, die dreigt te verdrinken. Wat doe je?

★

Eerst een collega alarmeren (portofoonprotocol),.daarna handelen

Als het zover komt datje iemand moet redden, moet jij weten hoe je dit op een goede 
manier moet doen. Anders kan het zijn dat jij jezelf en het slachtoffer juist in gevaar 
brengt. Veel mensen die in het water iemand in nood zien verkeren, hebben de neiging er 
zelf meteen in te springen om die persoon te helpen. Wanneer jij als toezichthouder aan 
een zwembad staat, is dit soms beter niet te doen. Wanneer het mogelijk is iemand naar 
de kant te halen met de daarvoor geschikte hulp- of reddingsmiddelen, is dat veruit de 
beste keuze boven te water gaan.

Droge redding
Belangrijke voorwaarden voor het slagen van een droge redding:

• De drenkeling moet goed aanspreekbaar zijn en niet te zeer in paniek.
• De drenkeling moet zichtbaar zijn aan het wateroppervlak (en dus niet op de 

bodem liggen).
• De drenkeling moet in staat zijn, het reddingsmiddel vast te pakken, zodat hij naar 

de kant getrokken kan worden. Hulpmiddelen moeten binnen handbereik liggen, 
zodat de redder ze snel kan pakken en gebruiken

Binnen handbereik :
Wanneer de drenkeling dichtbij de kant is en opeens niet meer kan zwemmen, omdat hij 
bijvoorbeeld kramp heeft, is het voldoende datje zijn hand of arm pakt:

pols vastgehoudenDe handen worden pols>

Wanneer de drenkeling een zwaar gewicht heeft, is het beter dit met zijn tweeën te doen. 
Draai de drenkeling met zijn rug tegen de kant van het zwembad. Met je buitenste hand 
(die het verst van de drenkeling af is) pakje zijn pols en met je binnenste arm, ga je onder 
zijn oksel door, totdat je elleboog zich onder zijn schouder bevindt, (dan buig je je arm en 
heb je een stevige greep). Jouw collega aan de andere kant doet hetzelfde. Samen trekken 
jullie de drenkeling op het droge. Hierna wordt de drenkeling met de rautek-vervoersgreep 
bij de oever weggesleept.
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een wat onrustige drenkeling ->de polsgreep

De redder bevindt zich achter de drenkeling en gaat met zijn 
rechterhand tussen het lichaam en de rechterarm van de 
drenkeling door en pakt de rechterpols. Ditzelfde gebeurt 
met links.
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Buiten handbereik:
Wanneer de drenkeling goed aanspreekbaar is, maar buiten handbereik -> de werpzak 
(reddingsmiddel)

w
natte redding
Wanneer een drenkeling niet meer aanspreekbaar en 
buiten handbereik is, bewusteloos of zelfs op de L
bodem ligt. Dus als het echt niet anders kan ga je

' Hoekduik. xhet water in.
\

\Hierna ga je een drenkeling vervoeren, 3 types:
• De bewusteloze drenkeling
• De onrustige drenkeling
• De drenkeling in paniek

r
•VI

+ Een bewusteloze drenkeling -> de kopgreep
Kopgreep, De redder bevindt zich achter de drenkeling en houdt zijn handen als 
kommetjes over de oren. De ellebogen worden gebogen en achter de schouders van de 
drenkeling geplaatst. Hierdoor zal de drenkeling zoveel mogelijk horizontaal komen te 
liggen. De kopgreep is een greep die je vooral kunt gebruiken bij een rustige of 
bewusteloze drenkeling.

schoudergreepokselgreepKopgreep
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drenkeling in paniek, die omklemt ‘vastpakt’ -> een bevrijdingsgreep ->vervoersgreep

Soms zijn drenkelingen in paniek. Dan grijpen ze je vast of omklemmen je in een stevige 
greep, waardoor je onder water dreigt te gaan. Je kunt dan een bevrijdingsgreep gebruiken, 
om je los te maken, waarna je de drenkeling in een passende vervoersgreep kunt 
meenemen.

Contacthouden!

Belangrijk is datje gedurende de hele redding contact blijft houden met de drenkeling. Hoe 
minder hij in paniek is, hoe meer hij zal meewerken, zodat jij hem op de goede manier aan 
de kant kunt brengen.

De verschillende bevrijdingsgrepen :
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BADMEESTERSPOST
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EHBO

Afhandeling
Het afhandelen van ongevallen wordt altijd door iemand met een EHBO-diploma gedaan. 
De Badmeesterpost bij het wedstrijdbad is de EHBO ruimte. De EHBO-post kan worden 
gebruikt voor ernstige gevallen. De AED ligt ook in deze ruimte. Na het afhandelen altijd 
de formulieren ten behoeve van de ongevallenregistratie invullen. Contact met het 
slachtofferen evaluatie naderhand zijn tevens van belang. Periodiek worden de 
geregistreerde ongevallen besproken tijdens de EHBO herhalingsuren.

Reddingsmiddelen/EHBO spullen in het zwembad:

11* • l.Werpzakjes (langs bassins)

O 2.EHBO-Koffers
- EHBO ruimte wedstrijdbad
- Kassa

w*aard

1 3. AED (bij ingang receptie,
badmeesterpost)

4. Brancard (n.t.b.)
m
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5.4 EHBO

Gevaren
Veel ongelukken worden veroorzaakt door de op het oog onschuldige spelletjes van 
zwembadbezoekers. Denk daarbij aan kinderen, die niets leuker vinden dan bommetjes 
maken, liefst vlakbij iemand die al in het water ligt. Of aan kinderen, die een ander kind in 
het water duwen, zonder eerst te kijken of daar ook iemand zwemt. Ook worden er nog 
weleens acrobatische toeren uitgehaald op de startblokken en of glijbaan, waardoor 
zwemmers verkeerd terecht komen, of bovenop iemand anders springen.

Waarschuwen
Om ongelukken te kunnen voorkomen, moetje weten waar de gevaren zitten en de 
bezoekers daarvoor waarschuwen. Wij hebben gele bordjes om bezoekers te waarschuwen 
voor gladde perrons. Bij alle bassins staan diepteaanduidingen staan en zo nodig een 
waarschuwingspictogrammen dat er op bepaalde plekken niet gedoken mag worden.



7. De receptiemedewerl I s
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De receptiemedewerker heeft een belangrijke rol in het zwembad. De klant ontmoet diverse 
zwembadmedewerkers, maar met de receptiemedewerker heeft de klant altijd contact en neemt hij 
de laatste indruk van de het zwembad mee. Het visitekaartje zijn van het zwembad is een kunde. De 
receptiemedewerker is het laatste gezicht dat de klanten zien en hebben daarom een belangrijke rol 
in het overbrengen van klantvriendelijkheid. Receptiemedewerkers spelen ook een cruciale rol in de 
communicatie met de buitenwacht en toezichthouders tijdens calamiteiten en bijzonderheden:

Signaleren
De receptiemedewerker heeft een belangrijke rol in het signaleren en opvangen en doorgeven van 
problemen naar de toezichthouders in het zwembad. De kassamedewerkers zijn ‘de oren en ogen’ 
van het zwembad. Ze kunnen vroegtijdig problemen signaleren bij binnenkomst van een klant die 
een hoop problemen voorkomen op de zwemzaal.
Als er bezoekers(groepen) bij de receptie komen waarvan wordt verwacht dat zij extra aandacht 
behoeven, wordt dit onmiddellijk aan de dienstdoende toezichthouders, instructeurs, medewerker 
-D gemeld. (Zie portofoonprotocol). Om vroegtijdig problemen te signaleren worden de volgende 
vragen gesteld of regels gecontroleerd bij binnenkomst van een klant:

Vragen:
Bezoekers naar ID (plicht) Iedereen vanaf 1 2 jaar heeft een legitimatieplicht en kan naar het 
legitimatiebewijs gevraagd worden
Aan ouders of zij zwembandjes voor hun kinderen (zonder diploma) bij zich hebben.

Alert zijn op:
• Kinderen zonder zwemdiploma én kinderen tot en met 8 jaar hebben alleen toegang tot het 

zwembadcomplex onder begeleiding van een bezoeker van 21 jaar of ouder, waarbij de 
bezoeker maximaal 2 kinderen zonder of maximaal 4 kinderen met zwemdiploma onder 
toezicht heeft.
Controle op juiste wijze van gebruik van de zwempas.
Geen uitzonderingen op de huisregels maken 
Regels voor gevonden voorwerpen hanteren 
Juiste uitgifte zwembandjes:

- Maat 00 ; voor baby's tot 24 maanden - tot 15 kg
- Maat 0 voor kinderen van 2 tot 6 jaar -15-30 kg
- Maat 1 voor jeugdige tot 12 jaar - 30-60 kgECCiecp i
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penen en einde dienst (briefing/debriefing)

Openen
Voor openstelling dienen de volgende zaken, onder leiding van de medewerker 
D/dagverantwoordelijke, gecontroleerd te worden: 

inschakelen apparatuur en verlichting; 
bassins;
perrons, toiletten en douches; 
kleedruimten;
communicatieapparatuur (telefoon, portofoons en omroepinstallatie); 
reddingsmiddelen (aanwezigheid en plaats);

■ speeltoestellen; 
glijbaan.
AED (locatiewedstrijdbad, berging naast de badmeesterpost)

Veilig en Schoon
Elk bassin moet voor zijn opening getoetst worden op zijn waterkwaliteit (visuele controle meters, 
kleur en helderheid). Na deze controle kan een bassin pas open. (zie schoonmaakplan)

Sluiten
Aan het einde van de dienst(afsluiten accommodatie) wordt het volgende onder leiding van de 
medewerker Dj dag verantwoordelijke, dienst gecontroleerd: 

deuren en ramen, asbakken en prullenbakken (legen); 
opruimen reddingsmiddelen en les/spelmateriaal; 
uitschakelen apparatuur en verlichting; 
inschakelen alarm; 
speeltoestellen.

Eventuele afwijkingen/storingen bij het openen/sluiten en technische gebreken doorgeven aan de; 
technisch en/of Facilitaire medewerker.

Briefing
Tijdens openstelling van recreatiezwemmen, altijd de manier van werken, het roulatiesysteem en de 
pauzes vooraf doornemen. Eventuele incidenten benoemen of bespreken.

Debriefing
Een debriefing vind altijd plaats wanneer een incident/calamiteit zich heeft voor gedaan. Wanneer 
noodzakelijk, wordt een nabespreking gehouden en eventuele incidenten benoemd of besproken 
Geconstateerde gebreken/incidenten altijd schriftelijk melden bij de zwembadmedewerker D of 
facilitair medewerker.
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Bijlage ‘Vrolijk en Veilig’ zwemmen

anders il veilig
Alle medewerkers van de Utrechtse Zwembaden hebben 2 basistrainingen (de Preventietraining 
'klantvriendelijk optreden en Omgaan met afwijkend gedrag’) afgerond, naast deze training is er ook 
extra aandacht aan deze trainingen besteed tijdens de werkoverleggen/briefingen. De trainingen zijn 
naast het aanleren van vaardigen tegen probleemjongeren ook voor essentieel belang voor de 
ontwikkeling van klantvriendelijk denken. We zijn getraind op de volgende punten:

• Klantvriendelijkheid, klantbenadering algemeen (gedragscode zwembadbranche)
• Als team leren werken, communicatievaardigheden (portofoonprotocol)
• Omgaan en contact krijgen met probleemjongeren (GOAL)
• Omgaan en voorkomen van incidenten (VABA)

Actief benaderen GroeienAfhandelen

Vriendelijk doch 
duidelijk zijn

Duidelijk zijn
Oogcontact

GOALRespect met 
regels

Regels uitleggen
Aanspreken

Gastheer versus 
autoriteit

Autoriteit/regie
voeren Luisteren

éaaé
” .-..-'ui ,)->w

ng», .
llttec I zweniruileri

Portofoon protocol
Hoe gebruiken wij de portofoon

Belangrijke codes:

= levensbedreigend 
= kleine ongevallen 

■ Code ASSISTENTIE = hulp nodig 
• Code ONTRUIMING = ontruimen

• Code ROOD
• Code EHBO

• Spreek in de kleuren GROEN, en ROOD als je
een bepaalde situatie wilt omschrijven, zodat je 
collega’s weten hoe zij eventueel moeten acteren*

■ Oortje is verplicht

• Wees kort en krachtig in het gebruik van je portofoon

• Gebruik de portofoon alleen werk gerelateerd ■f

• Bij oproep: begin met je naam

* Voorbeeld, een paar jongelui komen al ‘opgefokt' binnen. Als na het aanspreken van deze 
jongelui besloten wordt dat zij naar binnen mogen, dan kan de communicatie naar je collega's 
als volgt zijn: ‘[aantal] jongelui [omschrijven] zijn redelijk onrustig. Zaten in code ORANJE bij 
binnenkomst*.

** Het Is belangrijk dat de portofoon beschikbaar Is op die momenten dat het noodzakeluk Is.

Utrecht.nl/zwembadenGemeente Utrecht

De trainingen sluiten aan op gedragscode van Zwembadbranche

CéDE BLAUW:ZWEM SPORTIEF!
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"Tom.
M Jongerenwerk utrechts/

Bij jou kan ik worden
ik wil zijn

O Komende zomer worden op de warme dagen wij ondersteund door Stichting JoU.
Stichting Joll maakt deel uit van het domein Gewoon Opvoeden. Jongerenwerkers hebben een 
pedagogische rol. Ze stimuleren en steunen jongeren, signaleren, spreken ze aan op hun gedrag en 
steunen hen in het opgroeien. Daarbij werken jongerenwerkers volgens de uitgangspunten van de 
Vreedzame aanpak waar wij als Utrechtse Zwembaden ook op aangesloten zijn. JoU maakt deel uit van 
de pedagogische gemeenschap waarin jongeren opgroeien. Opvoeden doen we samen! Daarom werkt 
JoU samen met ouders, leerkrachten, sportwerkers, sociaal makelaars. Jongerenwerkers, van oudsher 
vooral actief op straat en in buurthuizen. Ze bouwen een pedagogische relatie op met onze jongere 
bezoekers, pikken signalen op over het klimaat in ons zwembad en creëren een band tussen jongeren 
en zwembad. Ze zetten die signalen om in advies en aanpak onder regie van ons zwembad. Een 
jongerenwerker is geen ouder, politie, leraar of directeur, geen hulpverlener. Een jongerenwerker is 
gespecialiseerd in sfeergevoeligheid en ziet wat er gebeurt. Zo worden veel incidenten in de kiem 
gesmoord. De jongerenwerkers zijn aanwezig tijdens schoolvakantie en op warme drukke dagen 
tijdens recreatief zwemmen.

P LITI E
ONDERSTEUNDE ROL ‘preventief surveilleren' :

In de zomervakantie brachten de agenten uit de wijk tijdens hun dagelijkse ronde het zwembad een 
bezoek. Ze lieten hun gezicht zien en waren op de hoogte van de sfeer in het zwembad. Daarnaast was 
er kort overleg met de agenten over diverse zaken. Dit werd als zeer prettig ervaren. Daarnaast is er 
goed contact met de wijkagent over veiligheidsvraagstukken, en zijn er adviezen over hoe te handelen 
bij incidenten.

O
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p LITI E
Afspraken met de politie

Voor het oplossen van de problemen in zwembaden is nauw contact met de plaatselijke politie een 
eerste vereiste. Met de politie zijn er vaste afspraken gemaakt hoe te reageren op de verschillende 
ongewenste situaties die kunnen ontstaan in het zwembad. Mensen die zich agressief gedragen jegens 
het personeel van een zwembad of die medebezoekers van het bad intimideren, kunnen volgens de 
afspraken, uit het zwembad worden verwijderd. Bij overtreding van de huisregels krijgen deze 
personen een toegangsverbod. Bovendien wisselen zwembaden en politie binnen de Utrechtse 
zwembaden gegevens uit, zodat personen die uit het ene zwembad verwijderd zijn, ook in de andere 
zwembaden geweigerd kunnen worden. De politie reageert altijd op dezelfde manier op oproepen 
betreffende agressie in zwembaden

anders U veilig
Hoe te handelen bij incidenten: Afhandelen

• -Veel overlastgevende groepen binnen of 
lastige personen. Doe een voormelding bij 
de politie (0900-8844). Geef deze 
informatie door aan alle aanwezige 
collega’s.

Duidelijk zijn

I- Regels uitleggen

Autoriteit/regie
voeren□ -Bij Escalatie bel 112

Afhandeling Incidenten I_______________________ I
Ontzeggingen/procedures
Alle incidenten/overtredingen van de huisregels worden direct door het betrokken personeel in 
het logboek geregistreerd, (ontzeggingenmap bij de kassa)
De locatiemanager, d -medewerker of verantwoordelijke van de dag, kan bezoekers die de 
huisregels overtreden een toegangsverbod opleggen.
Het opgelegde toegangsverbod geldt voor alle aangesloten zwembaden, die voorzien zijn van 
het logo “Vrolijk en Veilig”.
Nadat overtreder gesommeerd is te vertrekken en deze daaraan geen gehoor geeft, wordt de 
politie geïnformeerd, in het kader van huisvredebreuk.
het toegangsverbod dient persoonlijk aan de overtreder te worden uitgereikt. Bij niet 
accepteren kan het toegangsverbod ook mondeling aangezegd worden. Hiervan wordt dan 
melding gemaakt op het registratieformulier. (Indien mogelijk dient als bewijs van uitreiking 
een handtekening van de overtreder te worden geplaatst op het toegangsverbod of op apart 
aangehecht formulier.) Het origineel van het toegangsverbod wordt aan de overtreder 
meegegeven. Als er sprake is van een minderjarige wordt de brief gezonden aan de ouders of 
verzorgers van de minderjarige. Het zwembad behoudt een kopie.
Het toegangsverbod bevat de personalia van de overtreder van de huisregels (voor- en 
achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, woonplaats en postcode).
Indien de bezoeker het toegangsverbod overtreedt, wordt de politie ingeschakeld.
In het geval van strafbare feiten doet de manager of diens plaatsvervanger aangifte bij de 
politie. Dit laat onverlet dat tevens een toegangsverbod kan worden opgelegd. De manager of 
diens vervanger adviseert zo nodig het slachtoffer bij het doen van aangifte

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
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