
ALGEMENE INFORMATIE  

STICHTING TURNHAL DEN HAAG  

Verhuur aanvragen / toewijzing  

1. De turnhal wordt verhuurd door de stichting turnhal Den Haag en sluit met elke gebruiker een 
huurovereenkomst af waarbij het ‘reglement verhuur stichting turnhal Den Haag‘ deel uitmaakt 
van deze huurovereenkomst.  

2. Alle aanvragen tot gebruik van de turnsporthal dienen online via de website 
www.turnhaldenhaag.nl te worden ingediend. Na bevestiging (via e-mail) en ondertekening van 
de overeenkomst kan de gebruiker de turnhal betreden. Vrijstaande uren kunnen tot één week 
vooraf worden aangevraagd.  

3. De turnhal wordt op werkdagen van 16.00 tot 22.00 verhuurd aan een aantal verenigingen  
waarmee de stichting turnhal een meerjarige overeenkomst heeft gesloten. Dit geldt eveneens 
voor een beperkt aantal uren in het weekend.  

Buiten deze uren is de turnhal beschikbaar voor verhuur:  

maandag t/m vrijdag : van 9.00 uur tot 16.00 uur zaterdag en zondag *) : van 8.00 uur tot 21.00 
uur  

*) beperkt beschikbaar – zie het schema op de website www.turnhaldenhaag.nl  

Voorwaarden  

a. Bij toewijzing van de aanvraag dient een factuuradres te worden opgegeven.  

b. Annulering zonder kosten is mogelijk tot 3 weken voor de verhuurdatum. Bij annulering  

na deze termijn wordt de volledige huursom in rekening gebracht.  

c. Facturering van incidentele verhuur vindt kort na de verhuurperiode plaats.  

d. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan.  

e. De huurder dient vooraf kennis te nemen van de gebruikersvoorwaarden (van o.a. de 
toestellen en materialen) en het reglement van de stichting turnhal Den Haag.  

f. Het hebben van gediplomeerde leiding en de beschikbaarheid van een mobiele  

telefoon voor noodgevallen valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder.  

g. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor diefstal of ongelukken tijdens verhuurperiode  

 

Overige informatie  

• In de turnhal en de overige ruimtes is roken niet toegestaan  

• De leiding dient toe te zien dat de kleedkamers en de toiletten ordentelijk worden achtergelaten  

 

TARIEVEN 2019 per uur (excl. BTW)  



Hele turnhal ( 1056 m2)  € 75,00 max. 50 personen  

Halve turnhal ( 528 m2)  € 49,00 max. 25 personen  

Cursus- vergaderruimte  € 30,00 per dag deel (excl. koffie- , thee)  

Voor alle overige informatie: www.turnhaldenhaag.nl  

november 2019 


