GEBRUIKERSOVEREENKOMST
SPORTHAL DE KOEKOEK/DE KAMBERGEN
2018-2019
TUSSEN
Naam: AGB Halen
Adres: Markt 14, 3545 HALEN
BTW nr.: BE0842.479.642
Vertegenwoordigd door: de heer Erik Van Roelen (Voorzitter AGB)
EN
Naam sportclub:
Adres:
Ondernemingsnummer:
GSM/Telefoon:
E-mail:
Vertegenwoordigd door:
Voorzitter:
Secretaris:

IS OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1. Het recht op toegang van de sporthal “De Koekoek” (kleine en/of grote zaal) of sporthal “De
Kambergen” (kleine en/of grote zaal) wordt aan het geldende tarief verleend (graag invullen en
aanduiden wat past):

 wekelijks

- Dag: …………………………………………………………………

 tweewekelijks
-  kleine zaal of  sporthal
- van

.

u.

tot

.

u.

- Doelgroep: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Op basis van de clubkalender (d.w.z. het recht op toegang is slechts geldig voor de periode aangegeven
in de bijgevoegde kalender voor de competitieclubs of programma voor de recreatieve clubs). De
sluitingsdagen van de sporthal zijn 1 januari, 2 januari, Pasen en Paasmaandag, 1 mei, O. H.
Hemelvaart, Pinksteren en pinkstermaandag, 15 augustus, 1 november, 25 en 26 december. Op 24 en
31 december zijn de sporthallen vanaf 16.00 u. gesloten. Tijdens de eerste 2 volledige weken van juli
zijn de sporthallen eveneens gesloten. Tijdens de eerste week van de kerstvakantie zijn de sporthallen
gesloten voor gewone trainingen.
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Artikel 2. Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) heeft het recht over de gereserveerde zaal te
beschikken en verwittigt dan de sportclub schriftelijk minstens 4 weken op voorhand. In dit geval wordt
de eventueel reeds betaalde reservatie terugbetaald aan de sportclub. De sportclub heeft geen recht
op schadevergoeding.
Het AGB en het stadsbestuur kunnen de sporthal sluiten of onttrekken aan het gereserveerde gebruik
om redenen van openbaar nut, veiligheid, in geval van overmacht of ramp zonder dat de sportclub een
schadevergoeding kan vorderen.
Artikel 3. De sportclub dient het AGB - gebruiksreglement van de sporthal te kennen en na te leven.
Artikel 4. De sportclub stelt zijn verzekeringsorganisme, zijnde: …………………………………………………………..
in kennis van zijn activiteiten.
Artikel 5. Het recht op toegang is geldig van 16-07-2018 tot en met 30-06-2019.
Artikel 6. Het AGB kan bij het niet-naleven van deze voorwaarden de toegang tot de
sportinfrastructuur
onmiddellijk ontzeggen aan de betrokken club,
na aangetekende
ingebrekestelling. In dit geval heeft de sportclub geen enkel recht op schadevergoeding.
Artikel 7. De betaling door de sportclub geschiedt binnen een termijn van 15 dagen, na ontvangst van
de factuur van het AGB.
Artikel 8. Bijzondere bepalingen/opmerkingen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Opgemaakt te Halen op ………..-……….-………………….

Namens het AGB
Erik Van Roelen
Voorzitter
(handtekening)

Namens de sportclub
(Naam, functie en handtekening)

Wij behandelen jouw gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.
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