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Versie 27 juni 2016 

Beachaccommodatie De Bilderberg 
 

Gebruikershandleiding & huurvoorwaarden 
 

Contactgegevens: 

e-mail: nuovobeach@gmail.com 

t (06) 52802021 (Kees Pieters) 

t (06) 83649523 (Gertjan Eshuis) of 

t (06) 34410688 (Harry Popken) 

 

De beachaccommodatie van Nuovo bevindt zich op Sportpark De Bilderberg (Sportlaan 1) in Oosterbeek. 

Wanneer je het sportpark op komt (voorbij de slagboom), loop je tot de kantine van voetbalvereniging OVC, 

hiervoor ga je linksaf. Vervolgens loop je alsmaar rechtdoor. Direct na de kleedkamers (aan je rechterhand) en 

Fitness-studio Locomotion (links), ga je door het hek, tussen het voetbalveld (links) en de hockeyvelden (rechts) 

door, recht op de beachaccommodatie af. 

 

De beachaccommodatie is afgesloten met een hekwerk. Nuovo zorgt ervoor dat de accommodatie en container 

tijdig ontsloten is. 

De huur is inclusief het gebruik van de kleedkamers en materialen. 

 

Huurvoorwaarden 
De beachaccommodatie wordt verhuurd onder de volgende voorwaarden. 

1. Akkoord gebruiksrichtlijnen en –voorwaarden 

Bij gebruik gaat de huurder akkoord met deze gebruiksrichtlijnen en –voorwaarden. 

 

2. Schade en aansprakelijkheid 

In geval van door huurder zelf veroorzaakte schade aan materialen, kleedlokalen of de accommodatie, 

zullen de kosten voor vervanging of reparatie op de huurder worden verhaald. 

 

Disclaimer: Noch het bestuur van Nuovo, noch individuele leden van Nuovo en noch de Stichting 

Exploitatie Sportpark Bilderberg zijn aansprakelijk voor mogelijke diefstal, ongevallen, blessures of 

andere calamiteiten, ontstaan bij, op of ten gevolge van het gebruik van de beachaccommodatie. 

 

Gebruik van de accommodatie is voor eigen risico van de huurder en/of gebruiker. 

 

3. Betaling 

Betaling van de overeengekomen huurkosten dient –tenzij anders overeengekomen- vooraf te 

geschieden, binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op rekeningnummer: 

NL56 RABO 0301 0577 53, t.n.v. St. Exploitatie Sportpark Bilderberg, Oosterbeek. 

 

Annulering is kosteloos tot 1 week voor start van de huurperiode; bij annulering minder dan 1 week 

voorafgaand aan de huur worden de verhuurkosten 100% doorberekend. 

Wij wensen u een plezierig gebruik! 

 

Stichting Exploitatie De Bilderberg 

Namens deze, 

 

Volleybalvereniging Nuovo  
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Bijlage: Gebruiksrichtlijnen 
Wij vragen van de huurders dat ze het terrein achterlaten, zoals je het zelf graag wilt aantreffen.  

 

1. Huisregels voor gebruik  

Op Sportpark De Bilderberg gelden een aantal regels: 

 Fietsen moeten worden geplaatst in de fietsenstalling vooraan. 

 De voetbalvelden naast de beachaccommodatie mogen niet betreden worden. 

 Glaswerk en roken is verboden binnen het hek van het beachterrein en de kleedkamers. 

 In geval slechts een deel van de velden is gehuurd, dan wordt er in goed vertrouwen van 

uitgegaan dat de niet-gehuurde velden ook daadwerkelijk niet gebruikt worden. Dat geldt ook 

voor de overeengekomen tijden. 

 Na gebruik verzoeken we de huurder na gebruik de velden aan te harken (aanwezig in de 

container) en bij vertrek alle hekken en deuren dicht te doen. 

 We willen iedereen vragen om mee te helpen om het terrein schoon te houden, afval op te 

ruimen, takken, dennenappels en stenen die je tegenkomt in het gras (als je toch de bal moet 

halen) en het veld te verwijderen. 

 Mocht er bij aanvang geconstateerd worden dat er iets mis is met de velden, kleedkamers of het 

materiaal, dan dat graag direct melden per telefoon, sms, app of mail (nuovobeach@gmail.com); 

zo kunnen wij vaststellen dat u de schade niet heeft veroorzaakt. 

Wij verzoeken u schade die u zelf heeft veroorzaakt, ook zo spoedig mogelijk te melden. 

Nuovo zal haar uiterste best doen e.e.a. zo spoedig mogelijk te herstellen. 

 

2. Voorzieningen 

 Kleedkamers (met douches) nr. 11 (heren) en 12 (dames) zijn beschikbaar voor Nuovo. Ze liggen 

op ca. 100 meter van de beachvelden. Na gebruik dienen de kleedkamers aangeveegd te worden. 

Schoonmaakmateriaal is ter plekke aanwezig. 

 Op de beachlocatie zelf is geen drinkwatervoorziening, wel bij de kleedkamers. 

 In de container liggen ballen, antennes en een ballenpomp. Na gebruik graag de spullen weer 

terugleggen. 

 In de container is ook een EHBO-doos aanwezig. 

 Sleutels van de ballenpoortjes (in geval een bal over het hek gaat) hangen in het sleutelkastje in 

de container. 

 Er is verlichting aanwezig, maar deze mag alleen na overleg gebruikt worden. 

3. De velden 

De accommodatie voldoet aan de officiële NeVoBo B-kwalificatie en omvat 3 velden. De velden zijn 

reeds opgebouwd, de belijning is uitgelegd, de palen staan, en de netten hangen. 

 De velden moeten na gebruik niet afgebroken worden: graag alles laten staan. 

 De netten zijn onder spanning in hoogte verstelbaar door met een zwengel (die achter in de 

container ligt) de bout met wit plastic (onderste op de foto) los te draaien en na instelling van de 

juiste hoogte deze licht aan te draaien. 

De netspanning is met de tweede bout (bovenste) te verstellen. 


