
 
 

 
 
Reserveren van sportaccommodatie op basis van een OlymPas 
 
Accommodatie 
De volgende sportaccommodaties zijn te reserveren op basis van OlymPassen: 

 Sporthal 1, 2 of 3, geheel of deel A, B, of C (bijvoorbeeld voor badminton, basketbal, futsal 
of volleybal) 

 Hockey kunstgrasveld 1 of 2 (bijvoorbeeld voor hockey of frisbee) 

 Voetbal kunstgrasveld, geheel of deel A of B (bijvoorbeeld voor voetbal 7-7) 

 Beachvolleybalveld (alleen tijdens zomerseizoen) 
 
Tijden* 
Reservering voor deze accommodaties is – mits beschikbaar – mogelijk voor gebruik op 
doordeweekse dagen tussen 8:30 en 23:00 uur en voor weekenddagen tussen 10:30 en 18:30 uur. 
 
*Let op: in de zomer en met feestdagen zijn afwijkende openingstijden van toepassing. Bekijk hier 
de actuele openingstijden. 
 
 
Hoe reserveren en regels 

 Je mag per keer maximaal één uur accommodatie reserveren. Deze beperking van maximaal 
1 uur per keer geldt voor alle deelnemers van de gereserveerde accommodatie. Dit 
betekent dat het niet toegestaan is dat één of meer van deze deelnemers voor- en/of 
achteraf aansluitende reserveringen aanvragen. 

 Wil je op basis van je OlymPas accommodatie huren, neem dan contact op met de sportdesk 
via telefoonnummer (030) 253 4471.  

 Reserveren van het uur accommodatie kan maximaal drie dagen van tevoren. Bijvoorbeeld: 
je kunt op maandag een reservering plaatsen voor die maandag, of de erop volgende 
dinsdag, woensdag en donderdag. 

 Bij de aanvraag dien je je SCO-nummer op te geven (je SCO-nummer is te vinden op je 
OlymPas en is 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. 

 Ga je de accommodatie gebruiken met andere OlymPashouders, dan moet je bij de 
reservering ook hun SCO-nummers opgeven.  

 Niet-OlymPashouders mogen geen gebruik maken van op deze manier gereserveerde 

accommodatie. Wil je niet-OlymPashouders toch gebruik laten maken van de door jou 
gereserveerde accommodatie, dan dient elk van hen vooraf een OlymPas aan te schaffen bij 
de sportdesk. Dit dient minimaal een OlymPas dagkaart te zijn. 

 
Tijdelijk afgeven van OlymPassen 
Direct voorafgaande aan het accommodatiegebruik: 

a) Dienen alle deelnemers zich te melden bij de Sportdesk; 
b) Moeten alle OlymPashouders tijdelijk hun OlymPas afgeven aan de Sportdesk; 

 
Deelnemers die zich later bij de sportende groep willen aansluiten, dienen eerst hun OlymPassen 
tijdelijk in te leveren bij de Sportdesk. Voor deze later aansluitende deelnemers geldt dezelfde 
eindtijd als voor reeds sportende groep. 
 
Alle deelnemende OlymPashouders krijgen hun OlymPassen terug als de gebruikte 
sportaccommodatie schoon en volledig ontruimd is. 
 
Verhuur sportmateriaal 
Omdat het bij de Sportdesk slechts beperkt mogelijk is om sportmaterialen zoals ballen en rackets 
te huren, wordt je geadviseerd om die zelf mee te brengen. Vraag bij de Sportdesk naar de 
huurmogelijkheden en -kosten. 
 
Langer sporten dan één uur? 
Heb je op basis van je OlymPas een uur accommodatie gereserveerd, dan wordt een uitloop van 
maximaal één uur toegestaan op voorwaarde dat: 

a) Er direct voorafgaande aan het accommodatiegebruik bij de Sportdesk wordt aangegeven 
dat je langer dan een uur wil sporten; 
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b) Alle deelnemers van jouw reservering aanwijzingen 
van personeel van Sportcentrum Olympos direct, 
volledig en zonder discussie opvolgen. 

 
Langer sporten dan het gereserveerde uur kan om uiteenlopende redenen niet mogelijk zijn. Mocht 
dat het geval zijn, dan zal de Sportdesk dit bij het verzoek tot langer sporten melden.  
 
Reserveren van een squashbaan 
Wil je vrij squashen op basis van je OlymPas, ga dan naar deze pagina om een tijdslot te reserveren 
en lees daar welke regels er gelden. 
 
Reserveren van een tennisbaan 
Wil je vrij tennissen op basis van je OlymPas, ga dan naar deze pagina om een tijdslot te reserveren 
en lees daar welke regels er gelden. 
 
Let op: 

 Neem voordat je naar Olympos komt kennis van de actuele informatie en regels en houd je 
er aan. 

 Kun je alsnog geen gebruik maken van je reservering, geef dat dan zo spoedig mogelijk door 
aan de sportdesk via telefoonnummer (030) 253 4471. 

 Ben je binnen 15 minuten na aanvang van de gereserveerde tijd niet aanwezig, dan wordt 
de accommodatie vrijgegeven voor anderen. 

 Het is nooit toegestaan om de gereserveerde accommodatie te gebruiken voor commerciële 
doeleinden (zoals onder andere betaalde trainingen en lessen). 

 Olympos kan een reservering in uitzonderlijke gevallen ongedaan maken, als die 
accommodatie plotseling nodig is. 

 Bij misbruik van deze reserveringsmogelijkheden kan Olympos deze faciliteit bij een 
OlymPashouder blokkeren.  

 
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, de krachtsportlocatie Kratistos, de klimwanden van Kalymnos en de 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 de bij a, b en c genoemde ruimtes huren, dan zijn de reguliere verhuurtarieven voor 
derden van toepassing. Stuur je aanvraag in een e-mail naar verhuur@olympos.nl. 
 
Vragen?  
Neem dan contact op met de sportdesk via telefoonnummer (030) 253 4471. 
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