
 

Spelregels en voorwaarden gebruik pannakooi SportService Zwolle (t/m juli 2020) 
 
Spelregels ‘Cadeau aan de stad’ 
SportService Zwolle bestaat 15 jaar, daar stonden we op 19 september 2019 bij stil middels een sportief 
feest voor onze partners om hen te bedanken voor de prettige samenwerking. Tijdens dit feest hebben 
wij financiële bijdrage mogen ontvangen.  Deze opbrengsten geven wij terug aan de stad en zijn gebruikt 
voor de aanschaf van een multifunctionele pannakooi. 
 
Het teruggeven aan de stad betekent dat onze partners gedurende een bepaalde periode kosteloos 
gebruik mogen maken van de pannakooi voor een sportieve activiteit in (regio) Zwolle. Zij het voor een 
sportief evenement bij een vereniging, school of een bedrijfsevenement. Hiervoor gelden de volgende 
voorwaarden. 

 

Voorwaarden huur Pannakooi 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van de pannakooi, via ‘Cadeau aan de 

stad’ in het kader van het 15 jarig jubileum.  
2. De kosten van regulier verhuur van de pannakooi bedraagt 150 euro per gebruik. Voor 

sportverenigingen/maatschappelijke partners wordt een maatschappelijk tarief van 75 euro per 
gebruik gehanteerd.  

3. De pannakooi dient minimaal vijf werkdagen voor de dag waarop deze worden opgehaald te 
worden gereserveerd via het secretariaat van SportService Zwolle.  

4. Annulering dient minimaal één werkdag voor dag van ophalen van het materiaal doorgegeven 
te worden via secretariaat van SportService Zwolle.  

5. De huurder ontvangt een bevestiging per e-mail met daarbij deze verhuurvoorwaarden.    
6. Er wordt alleen uitgeleend aan personen van 18 jaar of ouder. De huurder moet zich kunnen 

legitimeren.  
7. Ophalen van gereserveerde materialen dient te gebeuren op de afgesproken tijd. Er is vooraf 

afstemming over de tijd van ophalen en terugbrengen.  
8. De huurder is verantwoordelijk voor het vervoer van de pannakooi en dient zorg te dragen voor 

voldoende menskracht (min. 2 personen), zodat de materialen kunnen worden in- en 
uitgeladen. De materialen moeten op een verantwoorde wijze worden vervoerd.  

9. De huurder dient het gehuurde materiaal op de afgesproken tijd weer terug te brengen.  
10. Huurder en verhuurder controleren gezamenlijk, zowel bij ontvangst als uitgifte, de pannakooi 

en de bijbehorende materialen en aanwezigheid van de handleiding(en).   
11. Door in ontvangst name van de materialen en ondertekening van het uitleenformulier geeft de 

huurder te kennen de pannakooi en de bijbehorende materialen in goede staat en zonder 
beschadigingen te hebben ontvangen.   

12. De huurder is van moment van ophalen tot en met het terugbrengen verantwoordelijk voor het 
geleende materiaal en aansprakelijk voor schade aan de pannakooi en de bijbehorende 
materialen.  

13. De pannakooi dient onbeschadigd, schoon, droog en de juiste manier opgevouwen te worden 
terug gebracht.   

14. De leiding van de activiteit wordt door de huurder op de hoogte gebracht van de wijze waarop 
het materiaal gebruikt dient te worden. 

15. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of goederen in 
welke vorm dan ook, voortvloeiende uit de uitleen van de pannakooi.  
 



 

 
Opzetten en gebruik pannakooi  

16. Voor het opzetten, afbreken en opvouwen van de pannakooi en dient de bijbehorende 
handleiding te worden geraadpleegd en gevolgd.  

17. De pannakooi wordt opgezet op een egale ondergrond, vrij van stenen, scherpe voorwerpen, 
e.d. Gebruiker dient vooraf de ondergrond uitvoerig te inspecteren op mogelijke scherpe- en/of 
uitstekende delen in de grond die de attractie schade zouden kunnen toebrengen.  

18. Om schade aan de materiaal of letsel aan personen te voorkomen zijn er geen scherpe 
voorwerpen (sleutels, kammen e.d.) en schoeisel toegestaan in de pannakooi. 

19. Bij harde windkracht – windkracht 4 en hoger – mag de pannakooi niet worden gebruikt.  
 

Specificaties pannakooi en bijbehorend materiaal 
Afmetingen: 
9,2 meter bij 7,2 meter, 2,94 m (buitenmaten). 
 
Materiaal: 

- Pannakooi 
- Blower zwart/geel REH-1,5E 
- Zuig passtuk long 
- Transportzak 
- Verankermateriaal groot 
- Handleiding + logboek / opzetschema 
- Certificaat 
- Reparatieset 

 

Gegevens secretariaat SportService Zwolle 
Telefoonnummer: 0384236686 
E-mail adres: info@sportservicezwolle.nl  
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