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ïn antwoord. op Uw schrijven van B-12-1976 delen wij U me-
de, geen bezwaav te hebben tegen d.e bouw van Uw clubhuis conform d.e
àoor u i:rged"iend-e tekening, en op d-e teken:ing van het park lalinkel-
steeg aangegeven plaats, mits cLe volgend.e voorwaard.en in acht word.en
Senomen.

1. De bouw van het clubhuis kan slechts geschied.en met een bouwver-
gunning van de d.ienst Publieke Werken en Volkshuisvesting, afd.e-
ling Bouw- en Woningtoezi-cht.

2. Het gebouw mag alleen gebruikt word.en Ín het kad.er van d.e sport-
doeleind.en, d.ie d.e vereniging nastreeft.
Exploitatie van het clubgebouw d.oor mid.cLel van recepties, partij-
en en dergelijke, over het algemeen activiteiten d.j.e buiten het
normale verenigi-ngsleven va11en, is niet toegestaan, op straffe
varl een boete :lan ;F. 1.000r-- per geconstateerd.e overtred.ing.

1. Het is verbod.en reclame in welke vorm dan ook aan d.e buitenzijtLe
van d"it gebouw aan te brengen; alleen met schriftelijke toestem-
ming, waaraan voorwaard.en word.en verbond.en, van d.e Sportstichting
kan hiervan word.en afgeweken.

4. Het gebruik van het gebouw nag niet storend zijn voor d.e omge-
ving, zulks ter beoordeling van de Nijmeegse Sportstichting.

5. De vereniging d.ient ervoor te zorgen, d.at het gebouw steed.s in
een behoorlijke staat van ond.erhoud. verkeert, zulks ter beoor-
deling van de Sportstichting.

6. Zonder schriftelijke toestemming van d.e Sportstichting is het
niet toegestaan het gebouw te verhuren, of geheel d.an we1 ged.eel-
telijk aan d.erd.en in gebruik of med.egebruik af te staan.
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Het recht van gebruik eintligt, wanneer de huurovereenkomst tus-
sen d.e §.v. ïl&Zenkamp en d.e Sportstichting eind.igt.
Bij beëind.iging van het gebmik..is de vereni-ging verplicht het
perceel geheel in tLe oorspronkelijke staat, geëgaliseertl en
ontd.aan van opstallen en fundleringen op te leveren, tenzij an-
d.ers wordt overeengekomen.

9.- De gemeente is gerechtigd. om zonod.ig in het perceel riolering,
leid.ingen en kabels aan te leggen en hieraan onderhoud.swerkzààTn-
hecLen te verrichten.

10. ïnd.ien d.e vereniging een of meer de vorengenoemde voorwaarden
en bepalingen niet of niet behoorlijk nakomt, heeft tle Sport-
stichting het recht het gebruik terstond. te beëind.igen, zonder

. d.at tlaartoe i-ngebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst zal
zíjn vereist en ongeacht cLe aansprakelijkheid. van d.e vereniging
voor d.e voor d.e gemeente Nijnegen of Sportstichting hieruit
voortvloeiend.e kosten en schad.en.

Eet van d.e Nijueegse Sportstichting,
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