
 

Annuleringsregeling 

  

 
 
Sportcentrum Olympos wordt beheerd en geëxploiteerd door de USS Mesa Cosa. Op alle 
transacties en reserveringen betreffende de ingebruikneming van de accommo-daties van 
Sportcentrum Olympos zijn de "Algemene voorwaarden bij de verhuur van de accommodatie 
van Sportcentrum Olympos" van toepassing. 
 
Deze regeling is ook van toepassing op reserveringen van accommodaties, die door de USS Mesa 
Cosa bij derden worden ingehuurd ten behoeve van de studentensport.   
Annulering van een definitieve reservering is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden. 
 
1. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. 
 
2. Bepalend is de datum van het poststempel bij verzending per post, c.q. van de 

zendopdracht bij verzending door middel van e-mail of fax. 
 
3. Indien de bij punt 2 genoemde datum ontbreekt of onleesbaar is, dan is de datum van 

binnenkomst bij de USS Mesa Cosa bepalend. 
 
4. Het tijdstip van annuleren is van belang in verband met de financiële consequenties. 
 
Annuleringskosten 
Qua financiële consequenties dient men rekening te houden met: 
 
a. bij annulering langer dan 60 kalenderdagen voor de ingangsdatum van de ingebruikneming* 

is geen vergoeding verschuldigd; 
 
b. bij annulering langer dan 30 en korter dan 61 kalenderdagen voor de ingangs-datum van de 

ingebruikneming* is 25% van het van toepassing zijnde tarief verschuldigd. 
 
c. bij annulering langer dan 14 en korter dan 31 kalenderdagen voor de ingangs-datum van de 

ingebruikneming* is 50% van het van toepassing zijnde tarief verschuldigd. 
 
d. bij annulering korter dan 15 kalenderdagen voor de ingangsdatum van de ingebruikneming*, 

dan wel indien zonder voorafgaand bericht geen gebruik wordt gemaakt is 100% van het van 
toepassing zijnde tarief verschuldigd. 

   
* Bij reservering van een gebruiksperiode door een vaste gebruiker is de eerste datum 

van en voor de gehele periode bindend. 
  Bij een éénmalige reservering van één of meerdere accommodaties voor één of 

meerdere uren door een incidentele gebruiker is de eerste datum van en voor alle 
reserveringen bindend. 
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