
Sportaccommodaties 
Postbus 8, 3300 AA  DORDRECHT 
Tel. 078 770 4373 
binnensport@dordrecht.nl 

Aanvraag Binnensportaccommodatie 
Voor Algemene Bepalingen zie ommezijde 
 
1. Gegevens aanvrager 
 
Naam vereniging   KvK-nr ¹)   

Naam contactpersoon   Geslacht M ☐ / V ☐ 

Straatnaam   Huisnummer   

Postcode   Woonplaats   

Telefoon (mobiel)     

E-mail     

Zijn uw adresgegevens gewijzigd ten opzichte van uw eventuele voorgaande aanvraag   Ja ☐ Nee ☐ 

 

2. Gegevens accommodatie  (per aanvraag slechts één accommodatie invullen) 
 

Gevraagde accommodatie   

 

3. Doorlopend gebruik 
 

Gebruikersperiode Tijdsduur Tak van sport of 
gebruikerksdoel 

Ev. gedeelte 
indien spelzaal 

Naam verantwoor- 
delijk leider/ster 

weekdag eerste datum laatste datum van tot    

                   

                 

                 

                 

 
In bovengenoemde periode(s) wordt op de volgende datum/data géén gebruik gemaakt van de accommodatie: 
 

Uitzonderingsdata:     
 
 

 

4. Incidenteel gebruik 
 

Gebruikersperiode Tijdsduur Tak van sport of 
gebruikerksdoel 

Ev. gedeelte 
indien spelzaal 

Naam verantwoor- 
delijk leider/ster 

weekdag datum van tot    

               

               

               

               

 

5. Ondertekening ²) 
 
Datum:    Naam    

Hantekening 
(n.v.t. indien u het 

formulier digitaal 

retourneert) 

 
 
 
   

  
¹) Verenigingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dienen hun inschrijvingsnummer te vermelden. 
²) Bij seizoensaanvragen is de datum van de poststempel leidend. 

 
  



Sportaccommodaties 
Postbus 8, 3300 AA  DORDRECHT 
Tel. 078 770 4373 
binnensport@dordrecht.nl 

 
Algemene bepalingen 

 
1 Overeenkomst en Algemene Voorwaarden 

1a Naar aanleiding van de aanvraag wordt tussen partijen een (huur)overeenkomst gesloten waarin de 
rechten en verplichtingen van partijen worden omschreven. Op deze overeenkomst zijn ook de algemene 
voorwaarden van toepassing. 
 
De gebruiker wordt geacht de overeenkomst en de voorwaarden, waaronder het College van 
Burgermeester en Wethouders de gemeentelijke accommodaties in gebruik geeft, te kennen en is 
verantwoordelijk voor de nakoming daarvan.  
De Algemene Voorwaarden zijn geplaatst op de website van Dordtsport: www.dordtsport.nl. 
 

  
2 Aanvragen 

2a Reserveringsaanvragen dienen tenminste 2 werkdagen voor aanvang van de huur te zijn ingediend.  
2b Reserveringen (tenminste 1 uur) vangen aan op hele of halve uren en kunnen per 0,5 uur worden 

verlengd. 
2c De verhuur geschiedt zodanig dat bij voorkeur aansluitende uren worden uitgegeven. 
2d De verhuur wordt niet toegestaan indien er slechts één of twee uren worden aangevraagd in een 

gymnastieklokaal dat verder op die dag niet verhuurd is, tenzij de aanvraag betrekking heeft op een op 
het schoolrooster aansluitend uur. Indien de aanvraag om bovengenoemde reden wordt afgewezen zal de 
afdeling Sportaccommodaties trachten een aanvaardbaar alternatief aan te bieden. 

2e Aanvragen op werkdagen vóór 17.00 uur kunnen slechts worden gehonoreerd met de aanvullende 
voorwaarde dat wijzigingen in inroostering t.b.v. onderwijsgebruik te allen tijde voorrang krijgen en 
huurder terstond de ruimte zal vrijgeven. 

2f Reserveringen kunnen voor maximaal 1 seizoen worden gemaakt. 
2g Alle gemeentelijke sportaccommodaties zijn gesloten op 4 mei tussen 19:30 en 20:30 uur.  

Op navolgende feestdagen zijn binnensportaccommodaties Sport+ en Prof. Waterinklaan gesloten: 24 
december v.a. 15:00 uur, 1e en 2e Kerstdag, Oudjaarsdag v.a. 15:00 uur, Nieuwjaarsdag, 1e en 2e 
Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 1e en 2e Pinksterdag. 

2h Alle gemeentelijke binnensportcomplexen zijn gesloten in de zomervakantie (regio Midden) van het 
basisonderwijs, met uitzondering van Sport+ welke in deze periode gedeeltelijk zullen worden 
opengesteld. 

  
3 Seizoensaanvragen 

3a Uw aanvraag voor het nieuwe seizoen dient uiterlijk op 31 mei schriftelijk te zijn ingediend. 
3b Seizoensreserveringen kunnen tot 2 weken na de start van het betreffende seizoen (d.d. einde 

zomervakantie regio Midden) kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. 
  

4 Sleutels 
4a De sleutel van de accommodatie kan - nà afspraak - vanaf 5 werkdagen voor het gebruik worden 

afgehaald op het kantoor Accommodaties, gelegen op het sportcomplex Reeweg. 
4b Per sleutel wordt een waarborgsom van € 30,00 in rekening gebracht. Er worden per huurder maximaal 5 

sleutels van het gehuurde verstrekt.   
4c Na de gebruiksperiode dienen sleutels – nà afspraak - binnen 5 werkdagen te worden geretourneerd. 

Indien betreffende sleutelsets desondanks binnen 4 weken nà de afgesproken datum alsnog niet zijn 
geretourneerd, zal de geïncasseerde waarborgsom niet meer worden gerestitueerd. Sleutels blijven echter 
te allen tijde eigendom van de gemeente. 

4d Ook indien huurder dezelfde accommodatie voor een volgend seizoen wenst te reserveren, dienen sleutels 
na afloop van voorgaand seizoen te worden geretourneerd. 

 
  



Sportaccommodaties 
Postbus 8, 3300 AA  DORDRECHT 
Tel. 078 770 4373 
binnensport@dordrecht.nl 

Bijlage bij aanvraagformulier gemeentelijke binnensportaccommodaties 

 
 
A. GYMZALEN  

Wijk Accommodatie 
Staart Dintelstraat 21 
Reeland Zamenhoflaan 25 
Centrum Latourpad 16 

Kolfstraat 42 boven 
Kolfstraat 42 beneden 

Land van Valk Dubbelmondestraat 1-A 
 Maria Montessorilaan 3 (Sport+) 
Krispijn Brouwersdijk 4-A 
 Waldeck Pyrmontweg 20-A  
Wielwijk Admiraalsplein 168 
Sterrenburg Atmosfeerstraat 8 
 Weegschaal 131  
 Heimerstein 34 
 Ockenburg 46 
 Sandenburg 135 
Dubbeldam Van Schendelstraat 27 
Crabbehof Nolensweg 2A 
Stadspolders v.d. Broekerf 8 
 Selma Lagerlöferf 162 links  
 Selma Lagerlöferf 162 rechts 
Zuidhoven Spirea 5 

 
B. SPELZALEN  
naam accommodatie delen* adres 
spelzaal Palet (1/2 * of gehele zaal) Dudokplein 210 
spelzaal Koloriet (1/2 * of gehele zaal) Jacob Marisstraat 80 
spelzaal Sport+                  (gehele zaal) Maria Montessorilaan 3 
spelzaal Prof. Waterinklaan  (gehele zaal) Prof. Waterinklaan 43A 
 
*Sommige spelzalen kunnen in delen beschikbaar worden gesteld voor sporten welke de hoogte van een spelzaal nodig hebben (bijv. 
ritmisch gymnastiek en volleybal), indien gewenst dient u dit bij uw aanvraag aan te geven. 
 
 
C. VERENIGINGSHALLEN 
naam accommodatie adres 
Deltahal  Sportcomplex Gravensingel 
Sporthal de Dijk Sportcomplex Schenkeldijk 
Oranje Wit hal  Sportcomplex Stadspolders 
Deetoshal  Sportcomplex Crabbehof 
Reeweghal  Sportcomplex Reeweg 
 
De verenigingsaccommodaties zijn op de volgende avonden en tijden voor gebruik beschikbaar: 
 

Hal Dag Tijd 
Deltahal Maandag 19:00 – 23:00 
Sporthal de Dijk Dinsdag 

Donderdag 
18:00 – 23:00 
18:00 – 21:00  

Oranje Wit hal 1 Vrijdag 19:00 – 23:00 
Oranje Wit hal 2 Dinsdag 

Woensdag 
Vrijdag 

19:00 – 23:00 
19:00 – 23:00 
19:00 – 23:00 

Deetoshal (1 hal) Maandag 19:00 – 23:00 
Reeweghal Maandag 

Woensdag 
Vrijdag 

19:00 – 23:00 
19:00 – 23:00 
19:00 – 23:00 

 
 
 


