Aan de gebruikers van de accommodaties van bv SPORT

gebruik accommodaties seizoen 2020 - 2021

058 - 267 79 55
april 2020

Geachte heer, mevrouw,
Graag willen wij u in de gelegenheid stellen uw wensen voor het gebruik van de
sportaccommodaties voor het komend seizoen (2020-2021) door te geven aan bv SPORT.
Met deze brief informeren wij u over de mogelijkheden.
Op de website van bv SPORT https://www.bvsport.nl/3/accommodaties/23/tarieven-enverhuur kunt u de formulieren downloaden waarmee u een aanvraag kunt indienen. Ook
vindt u op onze website alle informatie over onze sportaccommodaties, tarieven en
voorwaarden voor gebruik.
Wilt u per sportaccommodatie één formulier invullen en bovendien aangeven of u in de
vakantieperiodes wilt sporten en zo ja, op welke data en tijden? Indien u bij vakanties geen
data invult, dan gaat bv SPORT ervan uit dat u in de schoolvakanties (behoudens de
zomervakantie) wel gebruik maakt van de accommodatie.
Graag ontvangen wij uw aanvraag vóór 1 mei 2020. Deze kan per email verstuurd worden
naar verhuur@bvsport.nl of per post naar postbus 6011, 8902 HA Leeuwarden. U krijgt dan
voor de zomervakantie bericht van bv SPORT. Indien uw aanvraag later bij ons binnenkomt,
is de kans groter dat uw eerste keus niet gehonoreerd kan worden.
Heeft u vragen of opmerkingen, belt of mailt u dan gerust.
Met vriendelijke groet,
Front Office bv SPORT
(t): 058 - 267 79 55
(e): verhuur@bvsport.nl

-2bv SPORT wil u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Om een vlotte verwerking van uw
aanvraag te bevorderen, volgt hierbij een aantal aanwijzingen voor het invullen van de
formulieren:
 Uw gegevens zijn belangrijk voor ons! Wij kunnen u dan adequaat informeren én nog
beter van dienst zijn. Wij willen u dan ook met klem verzoeken om het aanvraagformulier
zo compleet en duidelijk mogelijk bij ons aan te leveren.
 Houdt u er rekening mee dat de sporthallen in principe gesloten zijn tijdens de
kerst- paas- en pinksterdagen, op Hemelvaartsdag en op nieuwjaarsdag.
Op onze website staat een overzicht van de schoolvakanties en feestdagen
seizoen 2020-2021.
 Onze sporthallen zijn, zoals bekend, tijdens de zomervakantie (week 28
t/m 33) gesloten. Gedurende de vakanties voeren wij o.a. groot onderhoud uit
aan de diverse materialen en installaties en vindt er extra schoonmaak plaats.
Er zijn verenigingen die graag de laatste weken van de zomervakantie al willen
starten met trainen. Dit jaar zal daarvoor sportcomplex Kalverdijkje (Egelantier en
Schieringen) eerder worden opengesteld in de weken 32 en 33 (vanaf maandag
3 augustus 2020).
U kunt dus niet eerder trainen op een van de andere locaties. Indien u ballen of
andere materialen nodig hebt in week 32/33, dan deze voor de zomervakantie
alvast meenemen uit de hal waar u normaliter traint. Vanaf maandag 17 augustus
2020 zijn alle hallen weer geopend.
 Voorts wijzen wij u erop dat alleen gehuurd kan worden op hele uren, halve uren
of 15 minuten. Het is dus niet toegestaan de gebruikstijden af te ronden op 5 of
10 minuten.
 Bij het toewijzen van de sportaccommodaties hanteert bv SPORT de volgende
uitgangspunten: een aanvraag voor volledig gebruik van een sporthalvloer krijgt
in principe voorrang op een aanvraag voor een deel van een sporthalvloer; een
aanvraag voor een heel seizoen krijgt voorrang op een aanvraag voor een deel
van het seizoen.
 Sporthal Aldlân (Piter Jelles Lyceum) is niet beschikbaar tot 16.30 uur en in de
maanden mei en juni, in de weekenden, schoolvakanties en ’s avonds na 22.00
uur. Sporthal Aldlân beschikt niet over een horecavoorziening. In de sporthal aan
de Julianalaan is beperkte horeca aanwezig, in de vorm van een
koffie/fris/snoepautomaat.
 Voor annulering geldt een termijn van 4 weken. Bij annuleringen binnen deze
termijn dienen reserveringen volledig te worden betaald. Annulering is uitsluitend
schriftelijk mogelijk via verhuur@bvsport.nl.
 Wilt u er rekening mee houden dat de huurprijzen voor een kalenderjaar
gelden? U kunt de tarieven welke gelden per januari 2021 vanaf december 2020
vinden op de website van bv SPORT, deze worden dus niet per post toegestuurd.

