REGLEMENT VAN HUISELIJKE ORDE VOOR DE BEZETTING VAN DE SPORTZALEN OF VAN DE SPORTTERREINEN
ZALEN OMNISPORT - VECHTSPORTEN - TURNEN - POLYVALENT - MULTISPORTEN
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Aan de huurder wordt bij overeenkomst het gedeeltelijk of volledig gebruik van een sportruimte toegekend volgens een
uurrooster dat het seizoen of een bepaalde tijd beslaat. Dit gebruik omvat ook de kleedkamers en douches als het contract
hierin voorziet. Elke huur of reservering moet de beoefende sportdiscipline vermelden, zonder enige aanspraak op
exclusiviteit. De discipline zal conform zijn aan de gehuurde ruimte.
Na goedkeuring door de directie is het contract aan het einde van elk seizoen vernieuwbaar.
De betaling van de huur wordt gedaan bij ontvangst van de halfjaarlijkse voorschotfactuur. De verwijlintrest bedraagt 1%
per maand - boetebeding 200 €
Het gebruik gebeurt zonder toezicht of verantwoordelijkheid van het Sportcentrum en zonder enige verzekeringsdekking
onderschreven door het Sportcentrum. Het Sportcentrum wijst alle verantwoordelijkheid af, behalve bedrog of grove
nalatigheid van zijn kant. De huurder is alleen en volledig verantwoordelijk voor elke gebeurtenis die kan plaatsvinden 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. De huurder zal zelf de gewenste verzekeringen onderschrijven en verantwoordelijk zijn voor
de betaling van de premies. Het door de huurder afgesloten juiste verzekeringscontract zal uitdrukkelijk voorzien in een
afstand van verhaal ten aanzien van het Sportcentrum.
De toegang tot de zalen of de sportterreinen is uitsluitend voorbehouden aan de entiteiten die op de planning
ingeschreven zijn bij het onthaal.
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 zal
100,00 € aan de huurder gefactureerd worden.
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 zaal op het voorziene uur te
verlaten aan het einde van de gehuurde prestatie.
Elke gereserveerde en onbezette ruimte zal wordens gefactureerd. Elk ongeoorloofd gebruik van een ruimte brengt een
boete van 50 € met zich mee.
Ten aanzien van de zaal omnisport is contractueel overeengekomen dat de huur van een uur in feite 50 minuten dekt om
de plaatsing en de verwijdering van spullen en netten mogelijk te maken, en toe te laten dat de huurder aan het personeel
van het Sportcentrum de hulp van zijn leden biedt om de zaken in gang te zetten. 2 open kleedkamers (M/V) zijn
beschikbaar. Om veiligheidsredenen is het verboden om sportvoorzieningen te manipuleren in afwezigheid van een
verantwoordelijke van het sportcentrum.
Behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de directie van het Sportcentrum en onder voorbehoud van specifieke
beschermingen aangegeven door deze laatste, is het ten strengste verboden om tafels, stoelen of andere uitrustingen die
niet bij de zalen behoren, te plaatsen. Elke overtreding zal resulteren in de onmiddellijke uitwijzing uit de lokalen zonder
dat de huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of compensatie.
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.
Elke balsport is verboden in de zalen omnisport, turnen, vechtsporten en polyvalente.
De huurder zorgt ervoor elke verspilling van elektriciteit en water te vermijden tijdens het gebruik van de douches. In
dezelfde geest zal hij erover waken om alle lichten te doven voordat hij de plaatsen verlaat.
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 er ook op toezien dat de mensen zijn uitgerust met de aangepaste en PROPERE
SCHOENEN om naar het speelveld te gaan. Het dragen van schoenen met zwarte zolen is ten strengste verboden op
straffe van extra facturering voor de reiniging van de vlekken. In het bijzonder voor de zaal van de vechtsport is het
verboden om op de tatami te stappen anders dan op blote voeten. Toegang tot deze laatste is verboden voor mensen met
open wonden of bemettelijke huidziekten.
De huurder zal het binnenbrengen van breekbare glazen of flessen in het sportgedeelte verbieden. Het is trouwens ten
strengste verboden om eten of drankjes mee te brengen naar de sportzalen, hun gangen, hun kleedkamers en op de
tribune van de zaal omnisport.
Het is ten strengste verboden om papieren of ander afval weg te gooien, behalve in de daarvoor bestemde manden. Voor
de opzettelijke of nalatige vervuiling van de lokalen, zal aan de huurder een toeslag gefactureerd worden evenredig met
de uren die nodig zijn voor de schoonmaak van de lokalen, waarbij elk begonnen uur als volledig wordt beschouwd.
De huurder moet zijn EHBO-tas bij elke service meebrengen. Alle federaties bevelen het aan: een persoon die opgeleid
werd in eerste hulp moet aanwezig zijn. Het Sportcentrum is uitgerust met een DEA, gemakkelijk toegankelijk en gelegen
tegenover het onthaal.
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