Protocol gebruik BMX baan
(versie: december 2020)
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A

ALGEMEEN

1.

Definities

1.1

In dit protocol worden de navolgende definities gebruikt:
•

Protocol: Het onderhavig protocol;

•

SCP: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
Sportcentrum Papendal B.V.
Papendallaan 9
6816 VD Arnhem
Tel: 026 483 4555
Email: sportcentrum@papendal.nl;

•

BMX baan: De door SCP gexploiteerde BMX baan inclusief het direct aangrenzende terrein met
aanverwanten en toebehoren, gelegen op het sportterrein van SCP;

•

Huurder: De persoon of samenstelling van personen in team/verenigingsverband, al dan niet
vertegenwoordigt door een coach/begeleider die een huurovereenkomst met betrekking tot het
gebruik van de BMX baan sluit met SCP ten behoeve van het gebruik van de BMX baan, door
BMX rijders die beschikken over een licentie (hierna: BMX licentie) van een aangesloten bond van
de Internationale Wielerunie (UCI), alsmede de aan Huurder verbonden begeleiders en coaches
die ten minste beschikken over een Wielertrainer-3 licentie (hierna: WT3 licentie) of
internationaal vergelijkbare trainerslicentie bij gebruik van de 8m startheuvel. Voor gebruik van
de 5m startheuvel is een Wielertrainer-2 licentie voldoende (hierna: WT2 licentie);

•

Gebruiker: De aan Huurder verbonden BMX rijders die beschikken over een BMX licentie en
gebruik maken van de BMX baan;

•

Vaste Huurders: De Nederlandse Nationale Selectie BMX rijders en de S-1 (CTO programma)
van de KNWU, aangevuld met de commerciële teams waarmee specifieke contractuele
gebruiksafspraken zijn gemaakt;

1.2

•

Incidentele Huurders: Gebruikers, niet zijnde Vaste Gebruikers;

•

CTO: Centrum voor Topsport en Onderwijs;

•

Sleutelverhuur: Het verhuur van de BMX baan zonder toezicht en ondersteuning door SCP.

Definities in dit protocol die hierboven niet nader zijn geduid worden uitgelegd aan de hand van de
Algemene Voorwaarden Verhuur Sportaccommodaties en Evenemententerreinen Sportcentrum
Papendal, dan wel de Algemene Voorwaarden van Sportcentrum Papendal B.V.
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2.

Toepassingsbereik

2.1

Dit protocol is van toepassing op iedere tussen SCP en Huurder te sluiten huurovereenkomst
betreffende het gebruik van de BMX baan door Huurder en Gebruikers;

2.2

Voorts zijn de Algemene Voorwaarden Verhuur Sportaccommodaties en Evenemententerreinen
Sportcentrum Papendal alsmede de Algemene Voorwaarden van Sportcentrum Papendal B.V.
onverkort van toepassing op het gebruik van de BMX baan en iedere daaromtrent gesloten
overeenkomst;

2.3

In het geval dat zich een situatie voordoet waarin het Protocol en de Algemene Bepalingen niet
voorzien, is SCP gerechtigd ad hoc nadere regels en instructies voor te schrijven, waaraan Huurder en
Gebruikers dienen te voldoen;

2.4

Algemene voorwaarden van Huurder zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

3.

Huisregels

3.1

Huurder en Gebruikers zijn verplicht zich ordelijk te gedragen op de BMX baan en het sportterrein
van SCP en zich te houden aan de Gebruiksregels BMX baan;

3.2

Huurder draagt er zorg voor en staat er voor in dat de Gebruikers kennis nemen van dit Protocol en
de Gebruiksregels BMX baan en de daarin opgenomen bepalingen naleven;

3.3

SCP behoudt zich het recht voor de Gebruiksregels BMX baan aan te vullen dan wel te wijzigen. Bij
wijziging zal SCP Huurder een afschrift van de gewijzigde gebruiksregels verstrekken;

4.

Verantwoordelijkheid

4.1

Voorafgaand aan het gebruik van de BMX baan dient Huurder dit Protocol ter hand te hebben
gesteld aan alle Gebruikers;

4.2

Voorafgaand aan het gebruik van de BMX baan dient Huurder de in dit Protocol onder B opgenomen

4.3

Het gebruik van de BMX baan door Huurder en Gebruikers is enkel toegestaan gedurende de

stappen te hebben doorlopen;
verhuurperiode;
4.4

De BMX baan is ingericht om maximaal 24 rijders tegelijkertijd te laten rijden. Het is daardoor
mogelijk dat de BMX baan gedurende de overeengekomen huurperiode reeds door derden wordt
gebruikt. In een dergelijk geval heeft Huurder een gezamenlijke verantwoordelijkheid over een juist
gebruik van de BMX baan, tezamen met andere Huurder(s).

4.5

In het geval dat meerdere Huurders tegelijkertijd de BMX baan gebruiken, kan het voorkomen dat
zowel de 5 meter startheuvel als de 8 meter startheuvel worden gebruikt. Het tegelijk starten van de
startheuvel is verboden. Coaches en begeleiders van de respectievelijke Huurders dienen in
samenspraak het gebruik van de beide startheuvels af te stemmen. Alle Huurders zijn er gezamenlijk
verantwoordelijk voor dat de twee startheuvels niet tegelijkertijd worden gebruikt, aangezien dit kan
leiden tot ernstig letsel bij de Gebruikers.
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4.6

Gebruik van de 8 meter startheuvel is ten strengste verboden voor rijders die de licentieleeftijd van
13 jaar (UCI-term: ‘Boys/girls 13’) nog niet hebben bereikt. De licentieleeftijd houdt in: rijders die in
2021 de leeftijd van 13 jaar bereiken.

4.7

De coaches en begeleiders zijn ervoor verantwoordelijk dat de 8 meter startheuvel enkel wordt
gebruikt door rijders die de licentieleeftijd van 13 jaar hebben bereikt en bewezen in staat zijn
gebleken van de 8 meter heuvel te starten.

4.8

Verhuur van de BMX baan geschiedt op voor rekening en risico van van Huurder;

4.9

Gedurende de verhuurperiode is Huurder verantwoordelijk voor al hetgeen zich op de BMX baan
afspeelt. Huurder dient zelf de afweging te maken of het gebruik van de BMX baan, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, (waaronder tevens begrepen weeromstandigheden)
verantwoord is;

4.10

Huurder is zich ervan bewust dat SCP de BMX baan verhuurt ‘as is’, zonder enige vorm van toezicht,
instructie of ondersteuning vanuit SCP;

4.11

Huurder is bekend met de risico’s en gevaren die het gebruik van een BMX baan met zich
meebrengt. Huurder erkent dat onjuist gebruik van de BMX baan ernstig letsel met zich kan
meebrengen;

4.12

Huurder draagt er zorg voor dat te allen tijde ten minste één persoon met een EHBO diploma
aanwezig is teneinde eerste hulp te verlenen in geval van letsel;

4.13

Huurder is ervan op de hoogte dat iedere BMX baan specifieke eigenschappen heeft en daarom
voorafgaand aan het gebruik geinspecteerd dient te worden om ermee bekend te raken;

4.14

Huurder draagt zorg voor een correct en veilig gebruik van de BMX baan. Huurder zal enkel
Gebruikers op de baan toelaten die over een BMX licentie beschikken, bekend zijn met de BMX baan
en fysiek in staat zijn de BMX baan te berijden;

4.15

Huurder draagt er zorg voor dat de BMX baan gedurende de huurperiode niet wordt betreden door
derden;

4.16

Medewerkers van SCP en aan SCP gelieerde personen zijn te allen tijde gerechtigd de BMX baan te
betreden, teneinde vast te stellen of Huurder de verplichtingen uit hoofde van dit Protocol correct
naleeft.

5.

Boekingsprocedure en annulering

5.1

De boeking van de BMX baan geschiedt door middel van een reservering via
https://wk.bmxpapendal.nl/riders-info/bmx-baan-papendal/. De boeking is pas definitief zodra je het
ondertekende protocol, de trainerslicentie en de namen van de rijders inclusief licentienummer hebt
gestuurd naar sportcentrum@papendal.nl en vervolgens een bevestiging per e-mailbericht hebt
ontvangen.

5.2

Annuleren van een boeking kan tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode kosteloos.
Annuleringen dienen per e-mailbericht te worden verzonden aan sportcentrum@papendal.nl

5.3

Bij annuleringen binnen twee weken voor de huurperiode is de volledige huursom verschuldigd.

5.4

Bij het niet gebruik maken van een boeking (no show) is de volledige huursom verschuldigd.
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B

PROTOCOL

6.

Algemeen

6.1

In dit Protocol wordt een onderscheid gemaakt tussen Vaste Gebruikers en Incidentele Gebruikers.

6.2

Alle Gebruikers dienen te beschikken over een geldige BMX licentie. Deze licentie dient altijd
voorhanden te zijn. Gebruiker dient zijn of haar licentie op eerste verzoek van SCP te tonen;

6.3

Aan Gebruikers die geen geldige BMX licentie kunnen tonen wordt onmiddellijk de toegang tot de
BMX baan ontzegd;

6.4

Coaches en begeleiders van Huurder dienen te beschikken over een geldige WT2 (5m startheuvel) of
WT3 (8m startheuvel) licentie. Deze licentie dient altijd voorhanden te zijn. Een coach/begeleider
dient zijn of haar licentie op eerste verzoek van SCP te tonen;

6.5

Aan coaches/begeleiders die geen geldige WT2 of WT3 licentie kunnen tonen wordt onmiddellijk de
toegang tot de BMX baan ontzegd;

6.6

Bij niet naleving van dit Protocol door Huurder of Gebruiker kan SCP onmiddellijk de toegang tot de
BMX baan ontzeggen;

6.7

SCP is te allen tijde gerechtigd om Huurder de toegang tot de BMX baan te ontzeggen, zonder
opgaaf van redenen. In een dergelijk geval zal SCP de door Huurder betaalde huurpenningen
restitueren. SCP is niet gehouden enige andere door Huurder gemaakte kosten te vergoeden.

6.8

Huurder erkent dat SCP niet kan overzien of de weersomstandigheden en de conditie van de BMX
baan het gebruik daarvan toestaan. Huurder dient zelf de afweging te maken of het gebruik van de
BMX baan tijdens de huurperiode verantwoord is.

6.9

Indien Huurder van mening is dat het gebruik van de BMX baan niet verantwoord is, dan dient dit
onverwijld aan SCP te worden gemeld. SCP zal vervolgens vaststellen of de BMX baan niet kan
worden gebruikt. In dat geval zal SCP de reeds betaalde huurpenningen aan Huurder restitueren.

6.10

Verhuur van de BMX baan aan Huurder geschiedt onder de noemer “sleutelverhuur”. Dit houdt in dat
er tijdens het gebruik van de BMX baan geen toezicht is door medewerkers van SCP. Huurder is
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de organisatie voor, tijdens en direct na het gebruik van de
BMX baan;

6.11

Huurder dient tijdens het gebruik van de BMX baan zelfstandig zorg te dragen voor voldoende
technisch toezicht en aanwezigheid van tenminste één persoon met een EHBO diploma;

6.12

SCP zal periodiek controleren of Huurder bovenstaande bepalingen correct naleeft. Indien dit niet
het geval is, volgt een schriftelijke waarschuwing. Bij een tweede constatering van een tekortkoming
is SCP gerechtigd de huurovereenkomst per direct te beeindigen, zonder dat aan Huurder enige
vergoeding, van welke aard dan ook, verschuldigd is.

6.13

SCP heeft te allen tijde het recht om bij slechte weersomstandigheden en/of slechte conditie van de
baan de huurder de toegang tot de baan te ontzeggen. Reeds betaalde huur ten aanzien van de
afgelaste sessie ontvangt de huurder retour.
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7.

Vaste Huurders en Gebruikers

7.1

Alle vaste Gebruikers dienen de gedragsregels CTO Papendal te hebben ondertekend. De coach van
het CTO programma ziet erop toe dat hieraan is voldaan;

8.

Incidentele Huurders en Gebruikers

8.1

Incidentele Huurders en Gebruikers die voor het eerst gebruik maken van de BMX baan van SCP zijn
niet bekend met de eigenschappen van deze BMX baan. Om die reden zal SCP bij nieuwe Huurders
gezamenlijk met Huurder de BMX baan betreden en een uitleg- en inspectieronde houden;

8.2

SCP zal daartoe het onder artikel 9 genoemde stappenplan samen met nieuwe Huurders uitvoeren;

8.3

Incidentele Huurders dienen tijdens het gebruik van de BMX baan zelf voor voldoende toezicht te
zorgen;

8.4

Indien een incidentele Huurder niet in staat is voldoende toezicht te houden, dan dient Huurder
hiervoor derden in te huren;

8.5

Incidentele Huurders dienen vertegenwoordigd te zijn door coaches en/of begeleiders die over een
WT2 of WT3 licentie beschikken.

C.

GEBRUIK

9.

Toegang tot de BMX baan

9.1

SCP verleent Huurder toegang tot de BMX baan door middel van het aan Huurder ter beschikking
stellen van een toegangspas die toegang biedt tot de BMX baan;

9.2

De toegangspas dient aan het einde van ieder gebruik van de BMX baan binnen 1 uur te worden
geretourneerd bij het Servicepunt van SCP. Het Servicepunt van SCP is geopend van 08:00 uur tot
17:00 uur. Buiten deze openingstijden dient contact op te worden genomen met de dienstdoende
beheerder, diens telefoonnummer staat vermeld bij het Servicepunt;

9.3

Het is Huurder niet toegestaan om bij een meerdaagse huurperiode de toegangspas onder zich te
houden. Toegangspassen dienen in ieder geval elke dag aan het Servicepunt van SCP te worden
geretourneerd en kunnen de daaropvolgende dag weer worden opgehaald;

9.4

Toegangspassen van de BMX baan worden enkel meegegeven aan coaches en/of begeleiders van
Huurder, voor ontvangst van de toegangspas dient te worden getekend;

9.5

Bij verlies, vermissing of diefstal van de toegangspas dient Huurder SCP onmiddellijk in kennis te
stellen. Huurder is in een dergelijk geval aansprakelijk voor de door SCP of derden geleden schade.
Indien de toegangspas om welke reden dan ook aan het einde van de huurperiode niet wordt
geretourneerd, is SCP gerechtigd een bedrag ad €25,- in rekening te brengen aan Huurder.

10.

Stappenplan voor gebruik
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10.1

Huurder is ermee bekend dat het niet juist opvolgen van de in dit Protocol opgenomen stappen en
het op een verantwoorde wijze gebruiken van de BMX baan kan leiden tot ernstig letsel of overlijden
van Gebruikers;

10.2

Voorafgaand aan het toelaten van Gebruikers op de BMX baan moet Huurder een inspectieronde
uitvoeren, waarbij de navolgende stappen worden uitgevoerd:
•

De startheuvels en uitloop daarvan zijn volledig vrij gemaakt van alle mogelijke obstakels;

•

Er is een ronde gemaakt over de gehele BMX baan, waarbij alle mogelijke obstakels zijn
verwijderd en de baan geheel vrij is gemaakt;

10.3

•

De bochten van de BMX baan zijn geïnspecteerd op oneffenheden;

•

De panelen bij de startheuvel zijn geïnspecteerd: er is vastgesteld dat deze correct functioneren;

Tijdens de inspectieronde dient Huurder de afweging te maken of het verantwoord is om Gebruikers
van de BMX baan te laten rijden;

10.4

Huurder controleert voordat er een Gebruiker van de BMX baan af gaat altijd:
•

of het onder artikel 9.2 genoemde stappenplan is doorlopen;

•

of de afstandbediening van het starthek is opgehaald;

•

of de compressor die het starthek aanstuurt is aangezet;

•

of de startheuvel vrij is om te starten.

10.5

Eerst nadat de hierboven genoemde controle is verricht kan de Gebruiker van de BMX baan starten.

11.

Afsluiten BMX baan na gebruik

11.1

De BMX baan is omsloten door een hek. Dit hek dient na ieder gebruik afgesloten te worden;

11.2

Huurder controleert voor vertrek van de BMX baan of alle Gebruikers de BMX baan hebben verlaten
en de BMX baan in dezelfde staat is teruggebracht als bij aanvang van de huur;

11.3

Huurder sluit bij het verlaten van de BMX baan alle ramen, deuren en hekken en schakelt alle
lichtpunten uit;

11.4

Bij afwezigheid van (coaches/begeleiders van) Huurder is het Gebruikers niet toegestaan de BMX
baan te gebruiken. Huurder dient er zorg voor te dragen dat het gebruik van de BMX baan in een
dergelijk geval niet mogelijk is;

12.

Verzekeringen

12.1

Huurder dient voor eigen rekening en risico een deugdelijke ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten voor het gebruik van de BMX baan. Deze
verzekering dient afdoende dekking te bieden bij ongevallen en mogelijke daaruit voortvloeiende
aansprakelijkheid rondom het gebruik van de BMX baan;

13.

Toepasselijk recht en geschillen

13.1

Op dit protocol en alle daaruit voortvloeiende overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing;
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13.2

Alle geschillen die naar aanleiding van dit Protocol, de uitleg daarvan, uit het Protocol
voortvloeiende overeenkomsten en het gebruik van de BMX baan mochten ontstaan worden
beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

14.

Evaluatie en Ondertekening

14.1

Twee maal per jaar (aan het begin en het einde van het seizoen) vindt er een evaluatie van het
Protocol plaats met een afgevaardigde van de vaste Gebruikers van SCP;

14.2

Dit Protocol is van kracht totdat een nieuwe versie overeengekomen is tussen SCP en de Huurders
van de BMX baan.

Dit Protocol is op 1 maart 2020 vastgesteld door SCP.
Door ondertekening verklaart Huurder bekend te zijn met dit Protocol. Huurder zal er zorg voor dragen dat
dit Protocol door alle aan Huurder gelieerde personen, waaronder in het bijzonder coaches, begeleiders en
Gebruikers, wordt nageleefd.

Namens Verhuurder

Namens Huurder

Jochem Schellens

………………………………

Directeur Sportcentrum Papendal

………………………………
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