
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEDOCUMENT  
VERHUUR FACILITEITEN STUDENTENSPORTCENTRUM EINDHOVEN (SSCE) 

Bedankt voor je interesse in het huren van één van onze accommodaties. Onderstaande prijzen zijn 
enkel van toepassing wanneer één of meerdere gebruikers niet in het bezit zijn van een geldige 
sportkaart. Wanneer alle gebruikers een sportkaart hebben, kan een reservering voor de accommodatie 
via onze website geplaatst worden. Voor het plaatsen van een reservering willen we je vragen de 
onderstaande informatie door te nemen. Het plaatsen van een reservering kan via Peter Geurts 
(p.geurts@tue.nl).  

Algemene voorwaarden: 

• Gebruikers dienen zich te houden aan onze huisregels.  
• Bij verhuur zwembad dienen de huurders zorg te dragen voor minimaal één persoon met het 

diploma ‘Reddend Zwemmen’.  
• Bij verhuur van onze faciliteiten voor sportevenementen of sporttoernooien, dienen vanuit de 

organisatie gediplomeerde EHBO’ers ingehuurd te worden. In geval van calamiteiten dienen altijd 
de dienstdoende baliemedewerkers op de hoogte worden gebracht. 

• Betalingen gaan op factuur en dienen binnen 7 dagen na de reservering te zijn voldaan. 
• Annuleren van de accommodatie kan kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de reservering. 
• Het is niet toegestaan zelf meegebracht drinken en/of etenswaren op de sportvelden en in het 

sportcentrum te nuttigen, te verstrekken of te verkopen. Het nuttigen van consumpties is alleen 
toegestaan in het sportcafé, in andere faciliteiten is dat niet toegestaan.  

• Tijdens het gehele evenement is de organisatie verantwoordelijk voor het gebruik en 
schoonhouden van onze faciliteiten. De aanwijzingen van het dienstdoende personeel dienen te 
alle tijden te worden opgevolgd.  

• Het SSCE is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van gebruikers 
van het SSCE. Voor waardevolle spullen kan gebruik worden gemaakt van kluisjes (inworp €1, 
deze krijgt men terug na gebruik). De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de sleutel.  

Faciliteiten en prijzen: 

Voor foto’s van onze accommodaties verwijzen we je graag naar onze website. De onderstaande 
prijzen gelden per 1 september 2022. Deze prijzen zijn inclusief BTW en schoonmaakkosten en het 
gebruik van onze basis(sport)materialen.  

• Sporthallen       €50,- per hal/per uur  
• Gymnastiekzaal/Dojo/Paalfitness studio   €30,- per accommodatie/per uur  
• Zwembad:       €90,- per uur 
• Hockeyveld/Voetbalveld:      €50,- per veld/per uur 
• Beachvolleybalveld/Klimmuur/Playground   €50,- per dagdeel | €30 per uur 
• Vergaderzaal (20 zitplaatsen)    €30,- per uur 
• Paviljoen                                                    €50,- per keer (incl. personeelskosten) 

Overige informatie:  
Parkeren: Deelnemers kunnen zowel onbetaald aan de Onze Lieve Vrouwestraat of betaald op het 
TU/e terrein (tegen €7,50 per dag) parkeren. Iedere leverancier komt via de slagbomen op de campus. 
 
Catering: Catering loopt uitsluitend via het SSCE. Afspraken dienen uiterlijk drie weken van tevoren 
met onze teamleider Horeca, Laurens Eliëns (l.eliens@tue.nl) gemaakt te worden.  
 
Rookverbod: In alle accommodaties van het SSCE en op de gehele TU/e campus (ook buiten) geldt 
een rookverbod.  
 
Docenten: Wil je gebruik maken van één van onze professionals voor het verzorgen van een les, dan 
zijn daar kosten aan verbonden. Afhankelijk van de les betaal je tussen de €35,00 en €50,00 per uur.  
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