Reserveren van sportaccommodatie met een OlymPas
Als je met een OlymPas accommodatie wil huren, neem dan contact op met de sportdesk via tel.
(030) 253 4471. Je mag per keer maximaal één uur accommodatie reserveren. Bij de aanvraag dien
je je SCO-nummer op te geven (je SCO-nummer is te vinden op je OlymPas en ook bekend bij de
sportdesk). Je OlymPas wordt vervolgens gecontroleerd op geldigheid en de gegevens worden
gebruikt om de reservering aan te maken in de planning.
Kun je om wat voor reden dan ook geen gebruik maken van je reservering, geef dat dan a.j.b.
vooraf door aan de sportdesk via tel. (030) 253 4471.
Ben je binnen 15 minuten na aanvang van de gereserveerde tijd niet aanwezig, dan wordt de
accommodatie sowieso vrijgegeven aan anderen.
Bij misbruik van deze reserveringsmogelijkheden kan Olympos deze (tijdelijk) bij een
OlymPashouder blokkeren.
Let op: Olympos kan een reservering in uitzonderlijke gevallen ongedaan maken, als de
accommodatie plotseling nodig is.
Betaling?
 Als meer dan de helft van het totale aantal deelnemers een geldige OlymPas heeft, is het
reserveren voor deze OlymPashouders gratis. Alle niet-OlymPashouders dienen bij de sportdesk
ieder een bedrag te betalen van € 5,00.
 Als slechts de helft of minder dan de helft van het totale aantal deelnemers een geldige
OlymPas heeft, dan kan de ruimte niet gratis gehuurd worden; er is dan sprake van verhuur en
de reguliere verhuurtarieven voor derden zijn dan van toepassing.
Reserveren van het uur accommodatie kan maximaal drie dagen van tevoren, d.w.z. je kunt
bijvoorbeeld op maandag een reservering plaatsen voor maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Kortom, reserveren kan voor de dag van de aanvraag of voor maximaal drie dagen erna.
De volgende sportaccommodaties zijn te reserveren met OlymPassen:
 Sporthal 1, 2, 3: geheel of deel A, B, of C
 Hockey kunstgrasveld 1, 2
 Voetbal kunstgrasveld, geheel of deel A of B
 Beachvolleybalveld (alleen tijdens zomerseizoen)
Welke sportaccommodaties kunnen NIET gereserveerd worden op basis van OlymPassen:
a) De danszalen, de spinningzaal, vergader 1 en 2 en de MB-zaal zijn vanwege de aanwezige
geluidsapparatuur en sportmiddelen niet te reserveren.
b) De fitness, klimwanden en survivalbaan zijn vanwege de noodzakelijke begeleiding en
omwille van veiligheid niet te reserveren.
c) Het combiveld en de rugbyvelden zijn niet te reserveren om overbelasting van deze velden
te voorkomen.
Wil je een van bovenstaande ruimtes (genoemd bij a, b en c) huren, dan zijn de reguliere
verhuurtarieven voor derden van toepassing. Neem contact op met Hans Plettenburg, coördinator
planning & verhuur, via telefoonnummer (030) 253 1667 (tijdens kantooruren) of e-mail
h.plettenburg@olympos.nl.
Reserveren van een squashbaan
Squashbanen zijn vanaf een week van tevoren te reserveren bij de Sportdesk; dit kan ook
telefonisch via tel.nr. (030) 253 4471. Om zonder bijbetaling van de squashbaan gebruik te kunnen
maken, moeten beide sporters over een geldige OlymPas beschikken. Een OlymPashouder kan geen
sporter introduceren.
Reserveren van een tennisbaan
Tennisbanen zijn alleen op de dag van gebruik te reserveren door de OlymPassen af te hangen voor
een tijdsduur van 45 minuten per keer. Om zonder bijbetaling van de tennisbaan gebruik te kunnen
maken, moeten alle sporters over een geldige OlymPas beschikken. Een OlymPashouder kan geen
sporter introduceren.
Vragen?
Neem dan contact op met de sportdesk via tel. (030) 253 4471.

