
 

 

 
 

 

 

GEBRUIKSREGELING DE STEGEL MOESEL 
 
1. Algemeen 
1.1. De bepalingen in deze regeling, vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en 

Wethouders van 20 augustus 2019, gelden voor alle gebruikers van de maatschappelijke voorziening “De 
Stegel”, Nassaulaan 5 te Weert, zolang het gebouw door de gemeente Weert beheerd en geëxploiteerd wordt. 

 
2. Reserveringen / annuleringen 
2.1.  Gebruikers die gebruik willen maken van de Stegel moeten hun gewenste gebruiksmomenten(en) vooraf bij 

de gemeente reserveren via het e-mailadres verhuursport@weert.nl of telefonisch via 0495-575000. Pas op 
het moment dat het gebruik door de gemeente is bevestigd, kan het gebruik plaatsvinden. 

2.2. Eventuele annuleringen moeten vooraf aan de gemeente worden doorgegeven via het onder punt 2.1 
genoemde e-mailadres of telefoonnummer. 

2.3.  Uitsluitend gebruikers die tot 1 augustus 2019 (periodiek) gebruik maakten van de Stegel kunnen een 
reservering maken. Er worden geen nieuwe gebruikers toegelaten. 

 
3. Gebruik 
3.1. De in de Stegel aanwezige ruimtes moeten steeds in ordelijke staat worden achtergelaten. Degene die als 

laatste het gebouw verlaat, sluit dit, na zich ervan te hebben overtuigd dat er geen lampen meer branden en 
alle waterkranen zijn dichtgedraaid.  

3.2. Gebruikers die gebruik maken van de keuken en/of de aanwezige keukeninventaris zorgen ervoor dat deze 
schoon is voor de volgende gebruiker. Na ieder gebruik dient de afwasmachine met het vuile serviesgoed 
aangezet te worden. De volgende gebruiker ruimt deze uit. Voor de afwasbenodigdheden (bijv. blokjes, zout) 
dient de gebruiker zelf te zorgen. 

3.3. Voor gebruikers die niet over een eigen sleutel van de Stegel beschikken, geldt dat de Stegel uiterlijk een 
kwartier voor aanvang van het gereserveerde gebruik wordt geopend door de dienstdoende beheerder van de 
gemeente (bereikbaar via 06-11388662 / 06-11388663). De Stegel wordt uiterlijk om 23.00 uur door de 
beheerder gesloten. 

 
4. Drankuitgifte 
4.1. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de inkoop van drank en uitgifte hiervan. 
4.2. Gebruikers die drank willen laten verzorgen door de uitbaters van café de Microbar dienen hierover met de 

uitbaters zelf afspraken te maken. 
 
5. Schade 
5.1. Gebruikers zijn aansprakelijk voor alle schade of vervuiling, ontstaan tijdens het gebruik van de gehuurde 

ruimtes. Beschadiging(en) of vervuilingen meldt de gebruiker onmiddellijk aan de dienstdoende beheerder. 
Deze is te allen tijde bereikbaar op 06-11388662 / 06-11388663. Kosten van herstel of extra schoonmaak 
komen voor rekening van de gebruiker. De gebruiker wordt geacht de accommodatie met inventaris in goede 
staat te hebben aangetroffen, tenzij voor aanvang van het gebruik van een geconstateerde beschadiging of 
ernstige vervuiling aangifte is gedaan bij de dienstdoende beheerder. 

 
6. Betalingsverplichting, betaalperiode 
6.1.  De betalingsverplichting bestaat uit de per dagdeel berekende en overeengekomen prijs. Het verschuldigde 

bedrag wordt achteraf per kwartaal in rekening gebracht. 
6.2.  In rekening gebrachte huur- en overige vergoedingen dienen stipt voor de vervaldatum te worden betaald. Bij 

niet tijdige betaling kan de verdere toegang –na schriftelijke aanmaning- worden ontzegd. 
 
7. Roken  
7.1.  Het is in het gehele gebouw verboden om te roken. 
7.2. Eventuele boetes die opgelegd worden als gevolg van het niet naleven van het rookverbod worden op de in 

overtreding zijnde gebruiker verhaald. 
 
8. Beëindiging gebruik 
8.1.  Het gebruik van de Stegel wordt door de gemeente beëindigd op het moment dat er vervangende huisvesting 

in Moesel beschikbaar is. De gebruikersafspraken die gelden voor de Stegel komen op dat moment te 
vervallen. Hieraan kunnen naar de toekomst toe geen rechten worden ontleend. 

8.2. De gemeente kan er op basis van zwaarwegende argumenten besluiten het gebruik van de Stegel eerder te 
beëindigen dan het moment benoemd in artikel 8.1. 

8.3. Indien gebruikers in gebreke blijven ten aanzien van de in vorenstaande artikelen of nader gestelde regels en 
voorwaarden, kan de gemeente het gebruik onmiddellijk opzeggen of beëindigen. 

8.4. Gebruikers kunnen het gebruik van de Stegel te allen tijde stopzetten door dit kenbaar te maken via e-
mailadres verhuursport@weert.nl of telefonisch via 0495-575000. 

 
9. Slotbepalingen 
9.1. De bepalingen in deze gebruiksregeling zijn leidend voor het gebruik van de Stegel, tenzij er met individuele 

gebruikers andere, schriftelijk vastgelegde, afspraken zijn gemaakt. 
9.2. In situaties waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders. 
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