REGLEMENT GEBRUIK GEMEENTELIJKE SPORTHALLEN

Dit reglement is van toepassing op alle gebruikers van sporthal Lijsterstraat, sporthal Verma,
sporthal Blauvenne, sporthal GTIL, sporthal Steenhuffel en sporthal Centrumschool.
Art.1: Algemene bepalingen



Het gemeentebestuur stelt de sporthal open voor de sportbeoefenaars en het publiek mits
stipte naleving van vermelde reglementeringen en aanbevelingen.
De gemeentelijke sporthal wordt opengesteld volgens een uurtabel die aan de ingang van
de sporthal wordt aangeplakt. Buiten de openingsuren wordt enkel het onderhouds- en
toezichthoudend personeel van de sporthal toegelaten.

Art.2: Reserveren
1. Regelmatige sportbeoefening
 De aanvraag voor regelmatig gebruik op vaste dagen en uren evenals voor de organisatie
van sportevenementen verloopt schriftelijk of via mail t.a.v. de sportdienst op de daarvoor
terbeschikkinggestelde documenten.
 Bij laattijdig indienen verlies je prioriteit
 Contracten worden afgesloten met het schepencollege
 Het verlengen van de huurperiode moet minstens 2 maanden voor het eindigen der
overeenkomst via de sportverantwoordelijke aan het Schepencollege worden medegedeeld.
 Clubs en private personen welke hun vaste verhuring vroeger willen beëindigen dan
oorspronkelijk in hun aanvraag werd vermeld, worden verplicht een opzegtermijn van 2
maanden te respecteren gedurende de welke de normale tariefregeling van toepassing
blijft. De melding van het vervroegd beëindigen van de huurtermijn gebeurt schriftelijk en is
gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
 Annuleren van bepaalde uren of data moet minstens 2 weken voor het voorziene gebruik
gebeuren, zoniet wordt de normale huurprijs aangerekend. Annuleren gebeurt via mail naar
sport@londerzeel.be.
2. Occasionele gebruikers
 Reserveren via mail naar sport@londerzeel.be. Voor het nazien welke data en/of uren
beschikbaar zijn kan je ook telefonisch contact opnemen met het onthaal (aan het
zwembad) op 052 30 03 00
 Private sport uren moeten voor de ingebruikneming van de sporthal worden betaald
Art.3: Kosten
De gebruiker zal opkomen voor volgende kosten:
 Huur van de accommodatie
 Kosten bij schade aan accommodatie en/of sportmaterialen door de gebruiker
 Kosten bij verlies of schade aan sleutel/badge
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Art.4: Gebruik accomodatie







Het Gemeentebestuur legt volgende vermelde verbodsbepalingen op:
Het is aan publiek, sportbeoefenaars en clubs verboden:
A.
Lokalen te betreden die niet voor hen toegankelijk zijn. Als sporthalgebruiker kan je
enkel gebruik maken van de sporthal (of een gedeelte ervan) + het sanitair.
B.
De toegewezen speeltijd te verlengen.
C.
Andere speelterreinen te gebruiken of andere sporten uit te oefenen dan deze
waarvoor zij hebben ingeschreven en die hen worden toegewezen.
D.
De aan de gang zijnde sporten te hinderen, te storen of stop te zetten.
E.
Sporttoestellen of ander materiaal weg te nemen of te verplaatsen zonder
toestemming van het toezichthoudend personeel of aangestelde verantwoordelijke.
F.
Banken of materiaal te (ver)plaatsen die de sportvloer kunnen beschadigen.
G.
Met schoeisel de speelvloer te betreden die deze kunnen beschadigen.
H.
Met vuil sportschoeisel of vuile ballen te spelen
I.
In de sporthal te roken, te eten en/of alcoholische en frisdranken te gebruiken.
J.
Dieren mee te nemen in de sporthal.
K.
Langer dan nodig te vertoeven in de kleedkamers, de sanitaire installaties, rond te
slenteren in gangen.
L.
Langer dan een half uur na het beëindigen van hun sportactiviteit nog in de
kleedkamers of doucheruimten aanwezig te zijn
M.
Niet te sorteren:
In de blauwe zak: plastic flessen, blikjes, drankkartons (afval zo klein mogelijk
maken vooraleer in vuilbak te werpen)
In de andere zak: restafval
Gebruikers voorzien eigen ehbo-materiaal
Sportmateriaal, eigendom van een speler of club, dat in de sporthal gedurende veertien
dagen achtergelaten wordt, wordt eigendom van de gemeente.
In het belang van iedereen wordt gevraagd dat de kleedkamers, de sanitaire installaties, en
al het materiaal zeer proper zouden worden gehouden.
De spelers en de clubs zijn gehouden:
o Een verantwoordelijke aan te duiden, die het toezicht heeft op de toepassing van
huidig reglement.
o Al hun op- of aanmerkingen - zo mogelijk schriftelijk - over te maken aan de
sportverantwoordelijke of aan het Schepencollege.
o De richtlijnen gegeven door de verantwoordelijke of het bestuur van de club,
alsmede van de gemeentelijke verantwoordelijke stipt na te leven.
o Met goede wil en nauwe samenwerking met het onderhoudspersoneel er aan mee
te helpen de sporthal proper te houden

Art.5: Schade of diefstal




Ontvreemding van materialen, beschadiging aan materiaal en/of gebouwen van de
gemeente of van andere bezoekers, spelers, zwemmers of clubs zal bestraft worden met
schadeloosstelling door het Schepencollege te bepalen. Deze overtreding kan als gevolg de
verwijdering uit het sportcomplex met zich meebrengen alsmede een schorsing tot gevolg
hebben voor bepaalde personen of clubs.
De gebruiker is verplicht het materiaal te controleren voor aanvang van het gebruik van de
sportaccommodatie en eventuele schade te melden aan de sportfunctionaris met
vermelding van datum, uur en foto’s.
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Art. 6: Verzekering en aansprakelijkheid




Het Gemeentebestuur of het personeel kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor
diefstal en/of beschadigingen of voor gebeurlijke ongevallen in de sporthal en eist dat een
verzekering door de sportbeoefenaars wordt afgesloten voor een burgerlijke
aansprakelijkheid en de schade aan derden. Geen verhaal zal door de gebruikers van de
sporthal kunnen ingeroepen worden tegen het gemeentebestuur.
Wij raden clubs aan een verzekering af te sluiten tegen ongevallen met schade aan
materiaal en/of infrastructuur. Daar de kost voor vervanging of herstelling hoog kan
oplopen.

Art. 7: Bijkomende richtlijnen








Iedere bezoeker wordt geacht het reglement te kennen en dit stipt na te leven.
Per locatie kunnen specifieke afspraken gemaakt worden of eisen gesteld worden i.v.m. het
gebruik van de sportzaal.
De openingsuren en -dagen kunnen door het college van burgemeester en schepenen
gewijzigd worden. Wanneer dit het geval is voor tornooien of andere organisaties zal elke
gebruiker hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte gebracht worden. Tegen deze
beslissingen zal geen enkel verhaal kunnen worden uitgeoefend.
De tarieven kunnen door de gemeenteraad aangepast worden, zonder dat tegen deze
beslissing verhaal kan worden uitgeoefend.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd afwijkingen toe te staan op dit
reglement van orde.
Dit reglement gaat in voege na goedkeuring door de hogere overheid aan wie twee
exemplaren voor goedkeuring zullen worden gezonden.

Namens de gemeenteraad:

Op bevel:

De secretaris
E. Van Der Perre

de burgemeester
N. Sminate

Voor eensluidend uittreksel:
Londerzeel,
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