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Overeenkomst Studenten Sportarrangement 2015/2016  

 
De ondertekenden: 

Sportbedrijf gemeente Tilburg door de heer P.W.J. Bax 

en  

Wederpartij:  Aangesloten bij Onderwijsinstelling:____________________________________ 

 

 

Achternaam:      Tussenvoegsels          m/v    

Voornaam:       Geboortedatum:    

Adres:        PC+ Plaats:    

Telefoon:      E-mail:                                                   

    

Hierna te noemen wederpartij, komen met elkaar het navolgende overeen: 

1: Wederpartij neemt een sportkaart af waarbij gebruik gemaakt kan worden van de volgende 

sportfaciliteiten:  

a. Onbeperkt banen zwemmen in 3 gemeentelijke zwembaden. 

b. Onbeperkt recreatief zwemmen in 3 gemeentelijke zwembaden. 

c. Onbeperkt deelname aan de activiteit aqua fitness in 3 gemeentelijke zwembaden. 

d. Onbeperkt recreatief schaatsen op de Ireen Wüst ijsbaan (ijsperiode). 

e. Onbeperkt skeeleren in de Ireen Wüst ijsbaan (zomerperiode). 

f. Onbeperkt fitness in het Fitness Centrum T-Kwadraat. 

2: De Sportkaart is geldig tot en met 31 augustus 2016. 

3: De ingangsdatum van de Overeenkomst is de dag van aankoop. 

4: De kosten voor de sportkaart bedragen, inclusief €10,00 administratiekosten, € 110,-  

inclusief 6% btw. per collegejaar dat jaarlijks eindigt op 31 augustus. Te betalen á contant  of 

met PIN bij aanmelding. Deze aanmelding dient te gebeuren bij de receptiebalie van een 

gemeentelijke sportaccommodatie tijdens reguliere openstellingtijden. 

5:  Bij  inschrijving dient men een geldig legitimatiebewijs te tonen en aan te kunnen tonen dat 

men student is op of werkzaam is bij een van de deelnemende onderwijs instituten. Daartoe 

is bij de receptie van desbetreffende onderwijsinstelling dit formulier voorzien van een 

stempel. 

6: De wederpartij verklaart uitdrukkelijk, alvorens deze overeenkomst te hebben ondertekend, 

van de inhoud hiervan kennis te hebben genomen, meer bepaald voor wat betreft het 

gestelde in de op de achterzijde van de overeenkomst vermelde voorwaarden. (Bedoelde 

bepalingen hebben betrekking op opzegging, kosten, aansprakelijkheid, huisregels, etc.) 

 

 

 

Getekend op (datum):       te Tilburg  

Sportbedrijf gemeente Tilburg     Wederpartij: 

Naam: P.W.J.  Bax      Naam:  

Handtekening:       Handtekening:  

                 

Dit volledig ingevulde formulier dien je in te leveren bij de balie van een gemeentelijke 

sportaccommodatie. 
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Artikel 1  Abonnement 

1.1 De kosten voor het Studenten sportarrangement hebben uitsluitend betrekking op het 

aangegeven sportaanbod op onderstaande locaties: 

 

Zwemaccommodaties 

Sportcomplex Drieburcht   Sportcentrum Reeshof   Recreatiebad 

Stappegoor 

Wagnerplein 1    Heerenveldendreef 8-10  

 Stappegoorweg 1 

5011 DZ Tilburg    5043 EX Tilburg    5022 DA 

Tilburg 

 

Schaats & Skeeleraccommodatie   Fitnessaccommodatie  

Ireen Wüst ijsbaan   Fitness Centrum T-Kwadraat 

Curlingstraat 15    Olympiaplein 385 

5022 DZ Tilburg     5022 DX Tilburg 

 

Artikel 2  Abonnementskosten en -duur 

2.1 Bij inschrijving voldoet wederpartij contant of per PIN de kosten van de sportkaart van € 

110,- inclusief toegangspas / administratiekosten en 6% btw. 

2.2 De sportkaart is geldig tot 31 augustus 2016 en hoeft niet te worden opgezegd. 

2.3 Tot deze einddatum kan de wederpartij gebruik blijven maken van de faciliteiten. Wanneer er 

geen gebruik meer gemaakt (kan) worden van de sportkaart, heeft wederpartij geen recht op 

restitutie van betaalde gelden. 

 

Artikel 3  Veiligheid en aansprakelijkheid 

3.1 De wederpartij verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van alle rechten tot het instellen 

van een schadeactie tegen de afdeling Sportbedrijf gemeente Tilburg wegens vergoeding van 

kosten, schaden en interesten, als gevolg van enig ongeval of letsel, opgelopen ten gevolge 

van sportbeoefening of het gebruik van de accommodatie, alsook wegens het in ongerede 

raken van kleding en voorwerpen. 

3.2 De wederpartij verklaart hierbij, dat sportonderricht, c.q. gebruik van de accommodatie, 

uitsluitend en alleen voor zijn/ haar risico is en de kosten van enig ongeval of letsel en al door 

hem/ haar zelf zullen worden gedragen. 

3.3 De afdeling Sportbedrijf gemeente Tilburg is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van 

persoonlijke eigendommen in het sportcentrum. Eventuele gevonden voorwerpen kunnen bij 

de receptie worden afgehaald.  

 

Artikel 4  Toegangspas 

4.1 Voor de aanschaf van de toegangspas betaalt wederpartij bij de aanmelding € 10,-, welke 

daarna zijn eigendom is. 

4.2 De toegangspas is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar. 

4.3 Bij verlies, diefstal of beschadiging van de pas, dient de wederpartij de afdeling Sportbedrijf 

gemeente Tilburg hiervan direct op de  hoogte te stellen. De pas wordt vervolgens 

geblokkeerd. De wederpartij kan tegen betaling van € 10,- bij de receptie van een van de 

gemeentelijke sportaccommodaties een nieuwe pas aanschaffen. 
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Artikel 5  Openingstijden 

5.1 De openstelling van Fitness Centrum T-Kwadraat is als volgt: 

 Maandag t/m donderdag 07.00 - 8.30 uur en van 16.00 - 22.30 uur. 

Vrijdag 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 21.30 uur  

Zaterdag en zondag 09.00 - 13.00 uur 

5.2 Gebruik van de 3 zwembaden en de 400 meter ijsbaan vindt plaats in de reguliere 

openstellingstijden van deze accommodaties. Deze worden vermeld op 

www.sportintilburg.nl 

 

Artikel 6  Algemene huisregels/ gedragsprotocol sportaccommodaties 

6.1 In de sportruimtes dient u te allen tijden de algemene huisregels en het gedragsprotocol 

sportaccommodaties, zoals deze vermeld zijn in de diverse gebouwen en zijn gepubliceerd op 

de website van de afdeling Sportbedrijf gemeente Tilburg (www.sportintilburg.nl) na te 

leven. Bij overtreding van deze instructies en/ of reglementen  is de afdeling Sportbedrijf 

gemeente Tilburg gerechtigd de wederpartij de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen 

en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit leidt tot vermindering van 

abonnementsgelden of teruggave. 

6.2 Het is niet toegestaan om drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen (zoals 

anabole steroïden) te gebruiken, dan wel te handelen. Gebruik van dergelijke middelen zal 

leiden tot het onmiddellijk ontzeggen van de toegang van de faciliteiten, zonder dat de 

wederpartij enige recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen 

gelden.  

6.3 Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, agressie en/ of geweld in het sportcentrum wordt op 

geen enkele wijze getolereerd. 

6.4 Schade die ontstaat door het zich niet houden aan de vastgestelde reglementen, wordt in alle 

gevallen op de wederpartij verhaald.                                                 

 

Artikel 7  Wijziging in NAW- gegevens                    

7.1 Wijzigingen in NAW-gegevens dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de 

afdeling Sportbedrijf gemeente Tilburg. De persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en 

worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden. Deze gegevens worden nooit 

aan derden ter beschikking gesteld. 

 

Artikel 8  Wet Bescherming Persoonsgegevens 

8.1 Met in acht neming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal de gemeente Tilburg 

strikt vertrouwelijk met de persoonsgegevens van wederpartij omgaan. De 

persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij de 

wederpartij hiervoor toestemming geeft.  

 

Artikel 9  Overige bepalingen 

9.1 Alle gevallen en/ of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden ter 

beoordeling en beslissing aan de afdeling Sportbedrijf gemeente Tilburg voorgelegd. 

9.2 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

9.3 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen 

wederpartij en de gemeente Tilburg, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in 

het arrondissement van Tilburg.  

 

 

 

 

 

 

 


