
Aanvraagformulier gebruik Binnensport-
accommodaties gemeente Meppel Verenigingen 
e.d. 2015-2016 
 

 
Naam vereniging:   

Naam aanvrager:   

KvKnummer/BSNnummer:   

Factuuradres organisatie:   

Postcode en plaats:   

Telefoon:   

Mobiel:   

E-mailadres:   

Kies één accommodatie per aanvraag!  

□ sportzaal De Aanloop □ 1/2 deel A □ 1/2 deel B 

□ sportzaal Het Erf □ 1/2 deel A □ 1/2 deel B 

□ sporthal De Eendracht □ 1/3 deel A □ 2/3 deel B 

□ sporthal Koedijkslanden □ 1/3 deel A □ 1/3 deel B □ 1/3 deel C 

□ trainingshal Ezinge □ 1/3 deel 1 □ 1/3 deel 2 □ 1/3 deel 3 

□ topsporthal Ezinge □ 1/4 deel 1 □ 1/4 deel 2 □ 1/4 deel 3 □ 1/4 deel 4 

□ gymzaal Oosterboer 

□ gymzaal Ezinge 

□ gymzaal Pr. Marijkestraat 

van datum   tot datum   

dag   tijd   

 

Maakt u gebruik van de accommodatie in de kerstvakantie?  
Ja/nee (Streep door wat niet van toepassing is) 
 
Welke sport wordt beoefend:   

 
Gebruiksdoel voor deze aanvraag:  

□ Training 

□ wedstrijd(en) / toernooi(en) 

 



Het geven van gelegenheid tot sporten valt onder het 6%-tarief. Hiervan is sprake als u 

een sportaccommodatie ter beschikking stelt voor actieve sportbeoefening. Dit 
beschikbaar stellen van een sportaccommodatie aan sporters is iets anders dan het 

verhuren van een sportaccommodatie. De verhuur van een onroerende zaak is in principe 
vrijgesteld. In de volgende gevallen is geen sprake van de vrijgestelde verhuur van een 

onroerende zaak, maar van het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie aan 
sporters: 

 
 De accommodatie is voor de afnemer alleen te gebruiken voor sportbeoefening. 

 De afnemer gebruikt de accommodatie om zelf te sporten of om anderen onder 
zijn leiding te laten sporten. Het 6%-tarief is ook van toepassing als de afnemer 

een (sport)vereniging is die haar leden gelegenheid geeft te sporten of een school 
die de leerlingen laat sporten. 

 De exploitant van de sportaccommodatie zorgt voor onderhoud, beveiliging of 
schoonmaak van de accommodatie. 

 
Levert u bijkomende diensten, zoals het geven van lessen, instructies of begeleiding of 

stelt u kluisjes ter beschikking? Dan geldt ook het 6%-tarief. Sportlessen, instructies of 
begeleiding die niet in combinatie met de terbeschikkingstelling van een 

sportaccommodatie gegeven worden, vallen onder het 21%-tarief. 

 
 
□ aanvrager gaat akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden van de 

sportaccommodaties in de gemeente Meppel  

 
Datum:   

 
 

Handtekening aanvrager:   


