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REGLEMENT VAN HUISELIJKE ORDE VOOR DE BEZETTING VAN DE ATLETIEKPISTE, DE 
VOETBAL- EN HOCKEYTERREINEN OF DE ANDERE BUITENRUIMTEN 

 

Onze installaties zijn multidisciplinair: 
 

1.  Aan de huurder wordt bij overeenkomst het gedeeltelijk of volledig gebruik van de atletiekpiste, de 
terreinen of de buitenruimten toegekend volgens een schema dat het seizoen of een bepaalde duur 
beslaat. Dit gebruik omvat ook indien nodig kleedkamers en douches. 

2. De huur wordt betaald bij ontvangst van de halfjaarlijkse voorschotfactuur. De verwijlintrest 
bedraagt 1% per maand - boetebeding 200 € 

3. Het gebruik is zonder toezicht of verantwoordelijkheid van het Sportcentrum en zonder enige 
dekking van een verzekering onderschreven door het Sportcentrum. De huurder is alleen en 
volledig verantwoordelijk voor elke gebeurtenis die zich kan voordoen in de naam van wie dan ook 
en wat er ook gebeurt met zijn leden of met een andere persoon die zich binnen de muren van het 
Centrum bevindt. Het Sportcentrum wijst alle verantwoordelijkheid af, behalve bedrog of grove 
nalatigheid van zijn kant. De huurder zal zelf de gewenste verzekeringen onderschrijven en 
verantwoordelijk zijn voor de betaling van de premies. De huurder zal daartoe in elke 
verzekeringsovereenkomst die hij onderschrijft een verklaring van afstand van verhaal moeten 
aangeven met betrekking tot het sportcentrum. De gebruiker-huurder is ook verantwoordelijk voor 
alle handelingen van zijn leden of enige andere persoon die zich binnen de muren van het Centrum 
bevindt, en die eventuele schade kan veroorzaken in overeenstemming met de artikelen 1382-1384 
B.W.  

4. De huurder zal via het onthaalbureau de installaties betreden om, tegen waarborg, de sleutel van 
de toegekende toegangen en de kleedkamers in ontvangst te nemen. Er wordt een waarborg 
gevraagd per sleutel. Een verloren sleutel van de collectieve kleedkamers zal 100,00 € aan de 
huurder gefactureerd worden. 

5. De huurder zal erover waken om de installaties pas te betreden op het voorziene uur, vooral als 
andere klanten ze in de voorafgaande tijdsspanne gebruiken. Op dezelfde manier zal de huurder 
erover waken om de atletiekpiste, de terreinen of buitenruimtes te verlaten aan het einde van de 
gehuurde dienst. 

6. De toegang tot de buitenruimtes is uitsluitend voorbehouden aan de huurder die op de planning 
staat geregistreerd. 

7. Het is in het belang van elke gebruiker om onze installaties te beschermen. Daarom zal de huurder 
erover waken om, tijdens de bezetting van de ruimte, niemand binnen te laten die niet bevoegd is 
om de sportfaciliteiten te gebruiken noch ongewenste gebruikers of mensen die niet gereserveerd 
hebben.  

8. Het is verboden om huisdieren in het Sportcentrum binnen te laten. Deze regel is ook van 
toepassing op toeschouwers, ouders en vrienden van de atleten. 

9. Het is ten strengste verboden om kinderen op de opvangmatten en in de zandbakken te laten 
spelen. 

10. De huurder is verantwoordelijk voor het behoud in goede staat van het sportterrein, de installaties 
en het materieel tijdens het gebruik. Hij moet voor elk gebruik de nodige controles uitvoeren en 
onmiddellijk bij het onthaal uitzonderlijke bevindingen schriftelijk melden. Indien niet wordt de 
huurder verondersteld deze in perfecte werkingsstaat te hebben ontvangen. Elke verdwijning, elke 
schade vastgesteld tijdens en na gebruik, valt ten laste van de huurder aan de prijs van de 
vervanging of het herstel in goede staat. 

11. De huurder zal ervoor zorgen elke verspilling van elektriciteit en water te vermijden tijdens het 
gebruik van de douches. 

12. De huurder zal ervoor zorgen zijn materieel op te bergen aan het einde van elk gebruik. De mobiele 
doelen moeten door de deuren verplaatst worden naar de perifere reling (en niet GEGOOID over de 
perifere relingen). Mobiele doelen MOETEN per paar worden vastgemaakt. 

13. De huurder die de doelen gebruikt zal op de achterste baar de ballastgewichten plaatsen die 
hiervoor zijn voorzien. Koninklijk besluit van 28 maart 2001. 
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14. De huurder zal waken over het gedrag van de personen die hij toelaat in de gebruiksplaatsen en 
over hun respect voor de gebruiken en goede zeden. Hij zal erop toezien dat de mensen zijn 
uitgerust met de aangepaste PROPERE schoenen om naar het speelveld te gaan. Voor het 
beoefenen van voetbal en hockey is het verplicht schoenen ZONDER KRAMMEN te dragen. 

15. De huurder zal het binnenbrengen van breekbare glazen of flessen in het sportgedeelte verbieden. 
16. De huurder moet zijn EHBO-tas meebrengen bij elke dienst. Bij een ongeval moet het onthaal aan 

het hoofdgebouw onmiddellijk gewaarschuwd worden. 
17. Kogelstoten moet verplicht gebeuren in de zone voorzien voor deze discipline. Het niet naleven van 

deze regel zal automatisch resulteren in de definitieve verwijdering van de installaties. Het 
Sportcentrum wijst in ieder geval elke verantwoordelijkheid af in geval van niet-naleving van deze 
verplichting. 

18. Speer-en schijfwerpen en hamerslingeren zijn ten strengste verboden. 
19. De beschermingen van de sprongen in de hoogte, lengte en aan de polsstok moeten na gebruik 

zorgvuldig teruggezet worden op hun plaats. 
20. De reservering van het voetbal-/hockeyveld staat spelers, toeschouwers, kinderen en vrienden niet 

toe om de basketbal-, volleybal- of atletiekruimtes te gebruiken. Bijkomende facturering: € 25 voor 
de huurder. 

21. Het bezettingsschema is strikt beperkt tot de reservatieaanvraag zonder dat spelers, toeschouwers, 
kinderen, ouders of vrienden "verlengingen" mogen spelen tijdens de douche en na de wedstrijd 
van de spelers. Bijkomende facturering: € 25 voor de huurder 

22. De aanwezigheid van fietsen wordt op geen enkele manier getolereerd voorbij de betonnen 
afsluiting. Bijkomende facturering: € 15 voor de huurder. 

23. Geen enkele toeschouwer zal aan de kant van het terrein worden toegelaten. Alleen de coach, de 
verzorger, de afgevaardigden en de reservespelers kunnen er plaatsnemen. Bijkomende facturering: 
25 € voor de huurder. Het is ten strengste verboden om op en rond de speelruimtes te roken. 
Bijkomende facturering: 25 € voor de huurder. 

24. Afvalverzameling door onze diensten impliceert aanvullende kosten. Bijkomende facturering: € 15 
per vuilniszak, voor de huurder. 

25. Het is noodzakelijk de toegangen te vergrendelen na het gebruik van de installaties. Bijkomende 
facturering: 125 € voor de huurder. 

26. De toegangssleutels moeten worden afgegeven bij het onthaal aan het einde van de dienst. 
Bijkomende facturering: 100 € voor de huurder. 

27. De huurder is verantwoordelijk voor de bezoekende clubs en hun begeleiders. Dit houdt in dat hij 
alleen ten opzichte van het Sportcentrum alle inbreuken op zich neemt die vastgesteld zijn vanaf 
het ophalen van de sleutel bij het onthaal tot het einde van hun reserveringsperiode. 

28. Als na 3 factureringen van een boete geen betaling werd gedaan, behoudt het Sportcenter zich het 
recht voor om de toegang tot de installaties aan de huurder te ontzeggen. 

29. Hierbij de lijst van de personen die zijn aangewezen om de controles uit te voeren op elk willekeurig 
moment in de sportruimtes: De directeur, De directeur van wacht, De boekhouder, de 
verantwoordelijke voor het onderhoud, de verantwoordelijke voor de planning, de kassiersters, de 
avondwachten en de conciërge. 

30.  De verbalisant zal aan de huurder die op dat moment het sportterrein bezet de gepleegde inbreuk 
melden. 

 
 

DE DIRECTIE 
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