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Algemene Voorwaarden voor Huur en Gebruik - Oefenruimtes Nijmegen 

 
Oefenruimtes Nijmegen is een onderdeel van Stichting Doornroosje Twee 
 
Postadres:   Groenewoudseweg 322 EL Nijmegen 
Telefoon:   024 - 355 42 43 
Website:   www.oefenruimtesnijmegen.nl  
E-mail:    info@oefenruimtesnijmegen.nl  
Inschrijving KvK:   09181767 

 
De actuele gegevens worden gepubliceerd op de website. 

 
 
 
Het huren van een ruimte 

Voordat je gebruik kan maken van Oefenruimtes Nijmegen dien je: 
- te registreren op de website van Oefenruimtes Nijmegen; 
- gebruikersovereenkomst te hebben getekend en de keytag en/of sleutels te 

hebben ontvangen; 
- borg te hebben betaald; 

 
Het huren van een serie of sessie kan tot 3 dagen van te voren.  

 
 
Aansprakelijkheid 

Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade en ongevallen die tijdens het gebruik van 
oefenruimte en apparatuur, of als gevolg daarvan ontstaan.  
 
Bij aanvang van de repetitie dient de gebruiker de ruimte te controleren op aanwezigheid en 
deugdelijkheid van alle apparatuur (waar van toepassing) en dient dit af te tekenen op de 
aanwezige controlelijst. Ondeugdelijkheden/vermissingen dienen te worden genoteerd op de 
lijst.   
 
In geval gebouw en/of ruimtes zich niet in deugdelijke toestand bevinden of als er sporen van 
braak zijn, dan dient gebruiker dit direct te melden volgens de aanwijzingen op de controle 
lijst.  
Stichting Doornroosje Twee heeft te allen tijde het recht om zich toegang te verschaffen tot 
de kasten die door de gebruiker in gebruik zijn. 

 
 
Keytag en sleutels 

 
Het is niet toegestaan om van de ontvangen sleutel een kopie te (laten) vervaardigen. 
Defecte sleutels en sloten dienen direct gemeld te worden.  
Vervanging van sleutels en/of sloten door verlies of diefstal, of de reparatie van veroorzaakte 
defecten aan opslagkasten, toegangsdeuren tot het pand of oefenruimte  geschiedt enkel 
door of namens Doornroosje Twee en is voor rekening van gebruiker. Kosten hiervan zijn € 
50,- per vervangen of hersteld element. 
Bij verlies of diefstal van een keytag wordt € 20,- in rekening gebracht.  
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Betalingen 
 

Bij het boeken van een enkele sessie betaal je direct per iDEAL via de webiste.  
Als je voor het eerst een serie huurt, dan betaal je de maand dat de huur ingaat plus de 
volgende maand direct tijdens het boeken, via iDEAL. Vervolgens krijg je op iedere 25ste van 
de maand een automatische e-mail betreffende de nieuwe rekening over de volgende 
maand. Deze kun je alleen voldoen door in te loggen op de website en de betaling te 
voltooien via iDEAL.  
 
Automatische overschrijvingen of contante betalingen zijn niet mogelijk.  

 
 
Apparatuur 
 

De verhuurder voorziet de ruimtes van de apparatuur zoals omschreven per locatie, te 
vinden op de website bij: http://www.oefenruimtes.merleyn.nl/locaties. 
Het is mogelijk dat er tijdelijk andere, vervangende apparatuur aanwezig is vanwege 
onderhoud en/of reparatie.  
 
Zie de opmerkingen over aansprakelijkheid, hierboven. 
 
Bij twijfel over gebruik van de apparatuur bel of mail de beheerder.  

 

Annulering van een serie of sessie 

Het annuleren van je sessie of serie kan via de website nadat je bent ingelogd. 

 Annulering van een losse sessie 
Een geboekte sessie kan niet geannuleerd worden. Kan een repetitie geen doorgang vinden 
door zeer bijzondere omstandigheden, neem dan contact op info@oefenruimtesnijmegen.nl.  
Bij het annuleren van een sessie, ook wel vrijgeven van een sessie genaamd, geef je iemand 
anders de mogelijkheid om het vrijgegeven dagdeel te huren. Er zal geen restitutie plaats 
vinden van de huur.  

 

 Annulering van een serie 
Het annuleren van de serie is mogelijk vanaf 30 dagen na de dag waarop je annuleert.  
Een serie of sessie die inbegrepen is in een reeds ontvangen en/of betaalde rekening kan niet 
geannuleerd worden. 

 
 
Restitutie van de borg 
 

Indien je geen gebruik meer wilt maken van Oefenruimtes Nijmegen, dan neem je contact op 
met de beheerder via info@oefenruimtesnijmegen.nl. Er wordt een afspraak gemaakt voor het 
inleveren van je keytag en/of eventuele sleutels en het ontbinden van de 
gebruikersovereenkomst. Je account op de website zal op non-actief worden gesteld en kunt je 
geen boekingen meer doen.  
De borg wordt binnen 14 dagen teruggestort op je bankrekening. 
 

 geen (volledige) restitutie borg 
In de volgende gevallen zal er geen (volledige) restitutie van de borg zijn: 

http://www.oefenruimtes.merleyn.nl/locaties
mailto:info@oefenruimtesnijmegen.nl
mailto:info@oefenruimtesnijmegen.nl
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o bij niet voldane facturen; 
o bij gemaakte schade aan spullen/apparatuur in en rond het pand of het pand 

zelf; 
o bij diefstal van aanwezige spullen/apparatuur die binnen Oefenruimtes Nijmegen 

aanwezig zijn; 
o na het herhaaldelijk af laten gaan van het alarm; 
o na het kwijt raken van sleutels en of keytag.  

 
 
Toegang 
 

 Locatie Limos 
Een dagdeel bestaat uit een tijdvak van opeenvolgende uren. De actueel beschikbare 
dagdelen worden gepubliceerd op de website. 
De geldigheid van de keytag wordt zo ingesteld dat de huurder van 30 minuten voor tot 30 
minuten na het gehuurde dagdeel toegang heeft. Seriehuurders die ook een kast huren 
krijgen volledige toegang tot die kast. Indien zij een extra losse sessie hebben gehuurd, dan 
zal dit niet mogelijk zijn. De volledige toegang is namelijk gekoppeld aan het vaste dagdeel.  

 Alarm 
De locatie Limos is voorzien van een alarmsysteem. De huurder dient bij binnenkomst het 
alarm uit te schakelen, indien dit is ingeschakeld, door een keytag een halve seconde tegen 
de controller te houden. Een ingeschakeld alarm is bij binnenkomst te herkennen aan de 
continue pieptoon.  
Een huurder hoeft het alarm niet opnieuw in te schakelen. Dit gebeurt automatisch, tenzij er 
tussen 0:30 en 17:30 spullen worden opgehaald of retour worden gebracht.  
 
Indien het alarm toch afgaat door bijvoorbeeld een te late uitschakeling, bel dan met het 
noodnummer om de beheerder in te lichten dat het om een vals alarm gaat. 
Indien een huurder 3x binnen een half jaar vals alarm veroorzaakt, dan wordt er € 25,- van de 
borg afgetrokken.  

 

 Locatie Koopvaart 
Een dagdeel bestaat uit een tijdvak van opeenvolgende uren. De actueel beschikbare 
dagdelen worden gepubliceerd op de website. 
 

Voor beide locaties geldt dat het niet is toegestaan zich in de periode van 00.30 uur tot 17.30 uur 

daaropvolgend in het gebouw te bevinden, tenzij met het doel materiaal uit een gehuurde kast op te 

halen, of er in op te bergen. 

Indien blijkt dat een huurder misbruik maakt door zich buiten de door hem/haar gehuurde dagdelen 

toegang te verschaffen of zich in de vertrekken op te houden, dan kan er na een officiële 

waarschuwing besloten worden door de verhuurder om het contract eenzijdig op te zeggen zonder 

teruggave van borg.    

 

 Feestdagen 

Sessiehuur is tijdens officiële feestdagen niet mogelijk. Seriehuurders kunnen wel repeteren. 

Restitutie van huur omdat een gehuurd dagdeel op een feestdag valt, is niet mogelijk.  

Stichting Doornroosje Twee heeft te allen tijde het recht om algemene bloktijden en openingstijden 
aan te passen.  


