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     Weekdag Datum Tijdstip (van/tot) 

Aanvraagformulier  huur  sportaccommodatie  Oisterwijk  2020-2021  

 

Bij het plaatsen van een reservering waarbij horeca gewenst is, moet u met de horecaonderneming Ilcuore in 

Sporthal Stokeind afstemmen wat de wensen zijn m.b.t. horeca. 

Structureel / incidenteel (vanaf 6x huren is structureel) 

Sporthal Stokeind Moergestel

Reserveer grootte:
 

de hele hal   

tweederde deel 
 

eenderde deel
   

Gebruik maken van horeca: 

de Pannenschuur  

de Coppele       

de Bunders   

de Waterhoef 

Gymzaal

hvbnzu01
Cross-Out



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u de zaal/hal structureel gebruiken? Vul dan de data in van de gewenste periode in. 

Van (dd-mm-jj): 

Tot en met (dd-mm-jj):  

Wekelijks 

Twee wekelijks 

Maandelijks 

Anders, namelijk: 

Gebruik tijdens de vakanties: 

Herfstvakantie 2020: 17 t/m 25 okt. 2020  

wel gebruik geen gebruik 

Kerstvakantie 2020-2021: 19 dec. 2020 t/m 3 jan. 2021 

wel gebruik geen gebruik 

Carnavalsvakantie 2021 van 13 febr. t/m 21 februari 2021 

wel gebruik geen gebruik 

Meivakantie 2021: 1 mei t/m 9 mei 2021 

wel gebruik geen gebruik 

Accommodaties gesloten (onderhoud) tijdens de zomervakantie 2021: 24 juli t/m 5 september 2021 

Feestdagen 

Kerst, oud- en nieuwjaarsdag, carnavalsdagen, Pasen, Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren. 

Wilt u gebruik maken van de accommodatie tijdens één van deze dagen dan moet u dit apart aanvragen. Er 

worden extra kosten in rekening gebracht bij het huren op een feestdag. 

Gegevens vereniging / bedrijf / aanvrager 

Naam vereniging/bedrijf 

KvK 

Naam (contactpersoon) 

BSN 



 

  

 

 

               

 

  

 

  

    

            

            

 

         

E-mailadres 

Adres 

Postcode + plaats 

Telefoonnummer 

Is het factuuradres gelijk aan het adres van de aanvrager? Dan hoeft u onderstaand factuuradres NIET in te 

vullen. 

Factuuradres _______________________________________________ 

T.a.v. _______________________________________________ 

Postcode + plaats _______________________________________________ 

Activiteit / sport en aantal deelnemers 

Voor activiteiten en/of evenementen anders dan sport en/of waarbij eventueel een 

groot aantal bezoekers wordt verwacht moet u de juiste vergunning aanvragen en inleveren. 

Bijzonderheden /opmerkingen: 

Opmerking: Bij gebruik van de gymzalen/hal zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
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