GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL “TER LINDE”
I . GEBRUIKSAANVRAGEN EN BETALINGEN
Art. 1 : De sporthal is elke dag toegankelijk van 09.00 uur tot 23.00 uur.
Art. 2 : De inkomhal en de cafetaria met inbegrip van het sanitair zijn vrij toegankelijk voor iedereen.
Art. 3 : Alle aanvragen tot gebruik van de sporthal moeten gericht worden aan het AGB. Sporthal Ter
Linde, Tiensesteenweg 196 A te 3380 Glabbeek.
De aanvragen door verenigingen moeten schriftelijk gebeuren en ondertekend zijn door de voorzitter
en/of secretaris die geacht worden zichzelf te binden, zo zij niet op een rechtsgeldige manier hun
vereniging vertegenwoordigen.
Let op: eenmalige aanvragen kunnen ook via www.glabbeek.be/zalenbeheer aangevraagd worden.
De regelmatige reservaties zullen gebeuren volgens de hierna volgende indeling :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

eigen organisaties.
competitiewedstrijden in groepsverband.
groepssporten voor jongeren ( tot en met 16 jaar) van sportverenigingen.
groepssporten voor jongeren (tot en met 16 jaar) van andere verenigingen.
groepssporten van sportverenigingen.
groepssporten van andere verenigingen.
individuelen in groepsverband.
individuelen.
 Tijdens de gewone lesuren hebben de scholen, gelegen op het grondgebied Glabbeek voorrang.
 De verenigingen en inwoners van Glabbeek hebben voorrang op de anderen.

Aan langdurige reservaties door individuelen kan een einde worden gesteld door opzegging van de
gebruiksperiode. Deze opzegging dient 4 weken vooraf ter kennis worden gebracht. Dergelijke
opzegging kan enkel geldig gebeuren ten voordele van de groepen ingedeeld in de categorieën.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de andere in dit reglement voorziene opzegmogelijk-heden en
procedures.
Openstaande speelruimtes kunnen, binnen een tijdsspanne van 1 maand, opgevuld worden. Hiervoor
wendt men zich tot de verantwoordelijke voor de reservaties (zie laatste bladzijde). De gebruikers
worden toegelaten in volgorde van aanvraag. Deze aanvraag kan ook telefonisch gebeuren.

Betalingswijze :
a) via overschrijving op rekening : BE40 3631 2336 6963 van het AGB. Sporthal
De vergoeding moet binnen de 14 dagen betaald worden volgens de rekening die aan de verbruikers
toegezonden wordt door de AGB.
Voor contracten kan overeengekomen worden de vergoeding in tweemaal te vereffenen, namelijk vóór
20 september voor de periode van het lopend kalenderjaar en vóór 20 januari voor de periode van het
volgend kalenderjaar.
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II. GEBRUIKSVOORWAARDEN
Art. 4 : Alleen de verenigingen of personen in het bezit van een gebruikscontract of een bewijs van
éénmalig gebruik mogen de terreinen en accommodaties gebruiken.
Art. 5 : Het gebruik van de accommodatie omvat het gebruik van het betreffende terrein, de
kleedkamers, de stortbaden en het sanitair, dit alles maar zolang als nodig. Hetzelfde geldt voor de
beschikbare sportuitrusting in verband met de toegelaten sportactiviteit. Het AGB. SPORTHAL is
bevoegd omtrent dit alles te oordelen en beslissingen te treffen en desnoods aanvullende richtlijnen te
geven.
Art. 6 : De gebruiker mag geen andere bestemming geven aan de inrichting of aan de gereserveerde
zalen dan deze vermeld in de overeenkomst. Onderverhuring van de zaal of terreinen is verboden.
Het is de gebruiker bovendien verboden vóór, tijdens of na de activiteit op welke wijze ook, niettoegestane publiciteit in, aan of rond het sportcomplex aan te brengen of de bestaande geheel of
gedeeltelijk onzichtbaar te maken, behoudens schriftelijke toestemming van het AGB. Sporthal.
Het gebruik van materialen in het sportcomplex, van welke aard ook, vreemd aan de sportinfrastructuur
is enkel toegelaten na instemming van het AGB. Sporthal en geschiedt op eigen risico. Het zal dadelijk
na de gereserveerde periode moeten verwijderd worden voor zover hieromtrent door de AGB Sporthal
geen andere beslissing getroffen wordt.
De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk tegenover derden. Hij is verplicht tot betaling van alle
mogelijke verschuldigde taksen, belastingen, auteursrechten, enz...
Art. 7 :
Ingeval beschadigingen worden vastgesteld , wordt een verslag opgemaakt en zullen de onkosten
verhaald worden op de verantwoordelijke gebruiker.
Art. 8 : Bij gebruik van de sporthal is het reglement van inwendige orde van toepassing :
a. De sportvloer mag alleen betreden worden met gepast sportschoeisel dat netjes is (proper is) en
geen strepen maakt.
b. Buiten het cafetaria mogen geen drank en voedsel verkocht of verbruikt worden. Gebruikers
mogen wel water drinken uit onbreekbaar materiaal bij sportbeoefening. Het gebruik van
kauwgom is alleen toegestaan in het cafetaria.
c. Het is verboden te roken in het gebouw volgens de wettelijke normen.
d. De bergruimte voor materiaal, de hal of de gang mag niet als speelruimte worden gebruikt.
e. De deuren van de sportzalen en kleedkamers worden steeds dichtgedaan.
f. Bij terreinwisseling moet de gebruiker tijdens de activiteit stoppen om vóór het einde van de
huurtijd het materiaal te kunnen opbergen. De volgende gebruiker mag de sportzaal pas
betreden op het tijdstip dat de huur aanvangt.
g. Elke gebruiker dient de aangeduide kleedkamerverdeling op te volgen.
Alleen de strikt noodzakelijke personen mogen de sportbeoefenaars vergezellen naar de
kleedkamers.
h. Na gebruik worden de kleedkamers netjes achtergelaten, dit wil zeggen dat na het gebruik de
kleedkamer proper zal gemaakt worden door iemand van het team zelf. De kleedkamers kunnen
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worden gesloten wanneer u voor €5 waarborg in het cafetaria de sleutel gaat vragen..
Alle
persoonlijke bezittingen worden op eigen verantwoordelijkheid achtergelaten in de kleedkamers.
i. De materiaalopbergruimte mag alleen betreden worden om het nodige materiaal en/of toestellen
weg te nemen en terug te plaatsen. Dit is geen speel- of opvangruimte voor de kinderen
j. Alle materiaal en/of toestellen moeten met respect behandeld worden en moeten na het
beëindigen van de activiteit op de daarvoor aangeduide plaats worden teruggezet. Bij
meerdere uren van éénzelfde sportactiviteit zal de laatste thuisploeg alle materialen
opbergen.
k. Toeschouwers mogen de sportzaal betreden mits de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers
en lopen alleen op de daarvoor bestemde matten
l. De gebruiker van materialen en toestellen moet deze op een correcte wijze opstellen en gebruiken.
Indien deze gebruiksvoorwaarden niet worden toegepast kan Het AGB sporthal een boete
aanrekenen. (deze boete kan naargelang de omstandigheden bepaald worden startend van €10)
Art. 9 : Het AGB. SPORTHAL kan de verleende toelating betreffende het gebruik van de sportzalen
wijzigen of intrekken. Indien van dit recht gebruikt gemaakt wordt, zal vooraf overleg gepleegd
worden met de betrokken verenigingen of personen.
Het AGB. SPORTHAL is gemachtigd de sporthal te sluiten en het gebruik ervan te verbieden om
redenen van overmacht, herstellingswerken, veiligheid of elke verantwoorde reden, met terugbetaling
van de alsdan ten onrechte betaalde huurprijs, doch met uitsluiting van enige schadevergoeding.
Art. 10 : Iedere wijziging aan het uurrooster, het niet gebruiken van de gereserveerde terreinen of
zalen, het staken van de activiteiten, enz.. moet onmiddellijk aan het AGB. SPORTHAL gemeld
worden. Het niet gebruiken van de zaal of het gereserveerde terrein sluit de betaling van de vergoeding
niet uit, tenzij na andersluidende beslissing van het AGB. SPORTHAL.
Art. 11 : In de tijdsduur is inbegrepen het opstellen en afbreken van de nodige toestellen door de
gebruiker. De gebruiker heeft geen enkel recht op enige verlenging.
De verantwoordelijke kan uitzonderlijk de toelating verlenen om een aan de gang zijnde
competitiewedstrijd te voltooien.
Art. 12 : De gebruikers van de sportzaal moeten de richtlijnen van het bestuur van het AGB omtrent
gebruik van de sportinfrastructuur en aanhorigheden strikt naleven.

III. VERANTWOORDELIJKHEID
Art. 13 : Het gemeentebestuur, het AGB. SPORTHAL en de uitbater van het cafetaria kunnen niet
verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard
naar aanleiding van de toegestane activiteiten of het gebruik van de lokalen en de uitrustingen.
Zij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van
persoonlijke bezittingen, sportkledij, sportmateriaal, enz

Art. 14 : De gebruiker maakt gebruik van de sporthal binnen de grenzen van de hem verleende toelating
en op eigen risico. De gebruiker is verantwoordelijk voor iedere schade die door hem, zijn leden of
zijn bezoekers aan de sportinfrastructuur, de aanhorigheden en uitrusting worden toegebracht.

Pagina 3 van 5

Bij vernieling of beschadiging kan de verdere terbeschikkingstelling van de sportinfrastructuur ontzegd
worden met de verbeurdverklaring van de gelden voor de verdere reservaties, onafgezien van de
strafrechtelijke vervolging en burgerrechtelijke schadevergoedingseisen.
De toegebrachte schade moet aan het secretariaat gemeld worden en de herstellingskosten en de
poetsuren zullen op het eerste verzoek integraal moeten vereffend worden.
Verenigingen of personen die bij het betreden van het sportlokaal vernielingen of beschadigingen
vaststellen moeten zulks aan het secretariaat melden. Bij gebrek hieraan kunnen zij zelf verantwoordelijk
gesteld worden indien na hun vertrek dergelijke zaken vastgesteld worden.
IV. TOEZICHT
Art. 15 : De aanwezige verantwoordelijke(n) (gemeentebestuur, zaalwachter of cafetaria-uitbater)
hebben de ruimste toezichtsmacht in de sporthal en de aanhorigheden.. Hij/zij mag zelfs personen
bevelen de gebouwen en de sportterreinen te verlaten. Verder heeft de politie en brandweer
toezichtsmacht binnen de perken van hun bevoegdheden.
V. GEBRUIKSVERGOEDING
Art. 16 : De AGB. SPORTHAL bepaalt volgende vergoedingen per uur :
Categorie 1 :
 Gemeentebestuur : GRATIS
 Onderwijsinstellingen gelegen op het grondgebied van de gemeente : GRATIS tijdens de
schooluren
Categorie 2 :
 alle verenigingen aangesloten bij de Gemeentelijke cultuurraad en inwoners van Glabbeek
Categorie 3 :
 verenigingen of personen van buiten GLABBEEK en alle anderen.
zaaldeel
Categorie 2
1/3
€ 5,00
2/3
€ 8,00
3/3
€ 10,00
Dag- en weekendvergoedingen : (3/3 zaaldeel)
voor sportactiviteiten, tornooien en demonstratiewedstrijden van verenigingen kan een dag- en/of
weekendvergoeding (zaterdag en zondag) bekomen worden
Voor 9 uur
Voor 12uur
Weekend
€ 180
€ 240
Dag
€ 90
€ 120
De reservaties worden vooruit betaald na bevestiging van goedkeuring door het AGB Sporthal of
afgevaardigde voor reservaties. De reservatie wordt definitief na ontvangst van de gelden of als nietig
beschouwd na het verstrijken van de betalingstermijn (14 dagen na ontvangst van de rekening).
Afzeggen van de reservaties moet schriftelijk gebeuren minimum 1 maand vooraf, waarna u 75 % van
de huurprijs wordt teruggestort. Bij laattijdig afmelden en na verder verhuur van de betrokken reservatie
wordt u 50 % teruggestort. Bij niet verder verhuring van de reservatie wordt geen terugstorting voor de
betrokken reservatie uitgevoerd.
Voorrang van reservatie wordt verleend aan clubs of gebruikers die identieke reservaties van het vorige
jaar overnemen voor het volgende seizoen.
VI. VARIA
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Art. 17 : De parking van de sporthal is voorbehouden aan de gebruikers en de bezoekers van de
sportinfrastructuur.
Art. 18 : Over heel de sportaccommodatie van het AGB. SPORTHAL is het verboden :
 Papier of afval achter te laten, deze dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te
worden.
 lawaaimakende toestellen of voorwerpen te gebruiken.
 gelijk met welke voorwerpen ook, vreemd aan de beoefende sport, te werpen of welke tuigen
ook te laten ontploffen of knallen.
Art. 19 : Het is de toeschouwers niet toegelaten de speelvelden te betreden of in de gangen naar de
kleedkamers of in de kleedkamers te vertoeven. Zij mogen het normale verloop van de wedstrijden of
de oefenstonden op geen enkele wijze hinderen of belemmeren.
Art. 20 : De E.H.B.O. ruimte mag slechts betreden worden door ten hoogste 3 bevoegde verzorgers en
het slachtoffer.
Art. 21 : Indien er publiciteit wil gemaakt worden dient een overeenkomst getroffen te worden met de
AGB. SPORTHAL. Publiciteit op de kleding is toegelaten.
Art. 22 : Sportverenigingen kunnen gemachtigd worden inkomgelden te vragen in volgende gevallen :
1) Indien het wedstrijden betreft gespeeld in het kader van een competitie , georganiseerd door een
erkende sportfederatie en indien de betrokken vereniging met de AGB.
Een
gebruiksovereenkomst voor één sportseizoen afgesloten heeft.
2) Indien er tornooien, exhibitie- of demonstratiewedstrijden georganiseerd worden.
Een schriftelijke toelating van de AGB. SPORTHAL is vereist in beide gevallen. De betrokken
vereniging moet hiervoor minstens 21 dagen vooraf een schriftelijke aanvraag indienen.
Art. 23 : De verantwoordelijken van de sporthal hebben het recht bijzondere maatregelen te treffen
vereist door de omstandigheden of noodwendigheden. Alle niet voorziene zaken zullen door hen, al of
niet in samenspraak met de leden van de Raad van Bestuur opgelost worden.
Art. 24 : Het is verboden binnen de sporthal vaste of ambulante handel te drijven, koopwaren uit te
stallen of reclame te maken zonder schriftelijke toestemming van de AGB. Sporthal die de te betalen
retributie en betalingsmodaliteiten vaststelt.
Art. 25 : De toegang van de sportzalen, kleedkamers en sanitaire ruimten is verboden voor huisdieren.
Rondom de sporthal dienen huisdieren aan de leiband te worden gehouden.
Art. 26 : Dit reglement ligt eveneens ter inzage. Het zal tevens uitgehangen worden op het
aankondigingsbord. Aan iedere vaste gebruiker zal een exemplaar overhandigd worden.
DOOR HET GEBRUIK VAN DE SPORTACCOMODATIE VERKLAART MEN ZICH AKKOORD
MET DIT REGLEMENT.
IEDERE BEZOEKER WORDT VERONDERSTELD HET REGLEMENT TE KENNEN EN DIENT
HET STIPT EN VOLLEDIG NA TE LEVEN.
Verantwoordelijke reservaties:
Hans Hendrickx
Tiensesteenweg 196a
3380 Glabbeek
0479/29.89.26

Wouter Heeren
Grotestraat 33
3380 Glabbeek
016/77.29.28
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