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HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1
Dit gebruikersreglement is van toepassing op de volgende sportaccommodatie:
- de grote (indoor) sportzaal van sportcentrum “De Koekoek”
- de kleine (indoor) sportzaal van sportcentrum “De Koekoek”
- de grote (indoor) sportzaal van sportcentrum “De Kambergen”
- de kleine (indoor) sportzaal van sportcentrum “De Kambergen”
- de (indoor) petanquebanen van sportcentrum “De Kambergen”
Een kopie van dit reglement kan op eenvoudig verzoek worden bekomen bij de stedelijke Sportdienst,
Sportlaan 4B, 3545 Halen of via de website van de stad Halen.
Met de "gebruiker" wordt de organisatie bedoeld ongeacht zijn rechtsvorm.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Halen heeft voor de uitvoering van haar opdrachten aangestelden via
de stad Halen. In de praktijk geldt de Sportdienst van de stad Halen als aanspreekpunt voor alle zaken
die verband houden met bovenvermelde sportaccommodatie.

ARTIKEL 2 - OPENINGSDAGEN EN -UREN
Bovenvermelde sportaccommodatie is gedurende het hele jaar toegankelijk (afhankelijk van de
aanvragen) voor het grote publiek, alle dagen (ook weekend) van 08.30 u. tot 23.30 u.
Specifiek voor scholen is deze sportaccommodatie tijdens het schooljaar toegankelijk tijdens de
schooluren van 08.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u.
Deze sportaccommodatie is niet toegankelijk voor het publiek op de volgende feestdagen:
1 en 2 januari - Nieuwjaardag en 2de Nieuwjaarsdag
Pasen en paasmaandag (veranderlijke data)
1 mei - Feest van de Arbeid
O. H. Hemelvaart (zesde donderdag na Pasen)
Pinksteren en pinkstermaandag (zevende zondag en maandag na Pasen)
Tijdens de eerste twee volledige weken van juli zijn de sporthallen gesloten, uitgezonderd voor
de speelpleinwerking en de Buitenschoolse Kinderopvang.
15 augustus - O. L. V. Hemelvaart
1 november - Allerheiligen
24 december (Kerstavond) eindigt de laatste reservatie om 16.00 u.
25 en 26 december - Kerstdag en tweede Kerstdag
31 december (Oudejaarsavond) eindigt de laatste reservatie om 16.00 u.
Mits gemotiveerde reden kan het Autonoom Gemeentebedrijf Halen hierop afwijkingen toestaan.
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ARTIKEL 3 - INFRASTRUCTUUR
Alle sportzalen zullen steeds uitgerust ter beschikking gesteld worden van de gebruiker met alle
benodigde materialen. Zie lijst hiervoor de lijst van stedelijk sportmateriaal.
1. De grote (indoor) sportzaal van sportcentrum “De Koekoek” mag enkel gebruikt worden voor de
volgende sportactiviteiten: atletiek, badminton, circustechnieken, curvebowl, dans, G-sport,
gevechtsport, handbal, minivoetbal, netbal, omnisport, tafeltennis, telegeleide sporten, tennis,
turnen, volksspelen, volleybal, yoga en zaalvoetbal (of andere sportvormen die door de Sportdienst
worden aanvaard).
2. De kleine (indoor) sportzaal van sportcentrum “De Koekoek” mag enkel gebruikt worden voor de
volgende sportactiviteiten: aerobic, circustechnieken, dans, gevechtsport, schoolturnen,
tafeltennis, vormen van kaartspelen, volksspelen en zachte spel- en sportvormen. Bij een nieuwe
sportvorm oordeelt de Sportdienst of dit al dan niet kan.
3. De grote (indoor) sportzaal van sportcentrum “De Kambergen” mag enkel gebruikt worden voor de
volgende sportactiviteiten: atletiek, badminton, circustechnieken, curvebowl, dans, G-sport,
gevechtsport, handbal, minivoetbal, netbal, omnisport, tafeltennis, telegeleide sporten, tennis,
turnen, volksspelen, volleybal, yoga en zaalvoetbal (of andere sportvormen die door de Sportdienst
worden aanvaard).
4. De kleine (indoor) sportzaal van sportcentrum “De Kambergen” mag enkel gebruikt worden voor
de volgende sportactiviteiten: gevechtsport, dansvormen, yoga en andere spel- en zachte
sportvormen.
5. De (indoor) petanquebanen van sportcentrum “De Kambergen” mogen enkel gebruikt worden voor
petanque-activiteiten. Petanqueballen dienen door de gebruiker zelf te worden meegebracht voor
de sportbeoefening.

HOOFDSTUK 2 - RESERVATIES
ARTIKEL 4
De gebruikers dienen het gebruik van de sportaccommodatie voorafgaandelijk aan te vragen bij het
Autonoom Gemeentebedrijf Halen. Deze aanvraag kan telefonisch gebeuren tijdens de openingsuren
van de Sportdienst op het nummer 013 35 08 35, of via het e-mailadres sportdienst@halen.be. Bij
iedere aanvraag moet de gebruiker duidelijk aangeven welke sportaccommodatie hij wenst te
gebruiken, het tijdstip en de duur. Een gebruiksperiode start steeds op het uur of halfuur.
Indien de gebruiker de sportaccommodatie wenst te gebruiken dient hij ook aan te geven welke sport
hij er zal uitoefenen.
Elke gebruiker dient aan de Sportdienst ook expliciet te melden of de sportaccommodatie tijdens de
gebruiksduur zal worden gebruikt voor wedstrijden of niet.
Het Autonoom Gemeentebedrijf kan steeds een andere accommodatie dan de gevraagde toewijzen
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aan een gebruiker. Dit hangt af van de noden en behoeften van zowel het Autonoom Gemeentebedrijf
Halen als de gebruiker. De gebruiker kan geen verzet aantekenen tegen de toewijzing van een andere
accommodatie.
De aanvraag van de gebruiker dient goedgekeurd te worden door het Autonoom Gemeentebedrijf
Halen. Dit zal telefonisch gebeuren of via elektronische bevestiging.
Bij de goedkeuring van een aanvraag tot gebruik van een voorziening met bijhorende
sportaccommodatie wordt met de volgende prioriteiten rekening gehouden en in die volgorde:
1. Schoolgebruik (tussen 08.30 u. - 16.00 u.)
2. Halense clubs hebben voorrang op niet-Halense clubs
3. Competitieclubs aangesloten bij een erkende Vlaamse of Belgische sportfederatie
4. Jeugd: naschools liefst vóór 20.00 u.
5. Recreatieve clubs: liefst overdag of avonduren waarop geen competitie wordt ingepland
Indien een sportevenement wordt georganiseerd door het Autonoom Gemeentebedrijf of een derde
waarbij de volledige infrastructuur ter beschikking wordt gesteld, worden alle op die datum geplande
activiteiten geannuleerd, en dit ten laatste 4 weken voor aanvang van het evenement. Deze termijn
vervalt bij redenen van openbaar nut, veiligheid en of geval van overmacht.
De tarieven voor gebruik van de sportaccommodatie worden bij afzonderlijk reglement vastgelegd.
De gebruiker kan een sportaccommodatie met bijhorende materialen en voorzieningen aanvragen
voor regelmatig terugkerend gebruik of occasioneel gebruik:
Regelmatig terugkerend gebruik
Alle aanvragen van gebruikers voor regelmatig terugkerend gebruik van een sportaccommodatie voor
het volgende sportseizoen met bijhorende materialen en voorzieningen dienen jaarlijks te worden
ingediend vóór 15 juni.
Op basis van de ingediende aanvragen zal gedurende de maand september de definitieve
gebruikskalender voor het volgend jaar worden opgesteld. Een aanvraag tot verderzetting van een
regelmatig terugkerend gebruik tijdens het volgend jaar krijgt meestal de voorkeur. Aanvragen die na
15 juni worden ingediend zullen worden toegestaan voor zover de bezetting dit toelaat. Een
gebruikskalender voor de regelmatige gebruiker wordt jaarlijks opgemaakt en in september door de
voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Halen en voorzitter of secretaris van het clubbestuur
getekend voor akkoord.
Occasioneel gebruik
Aanvragen voor occasioneel gebruik dienen minstens 2 dagen voor de dag van de activiteit te worden
ingediend. Later gestelde aanvragen voor gebruik kunnen goedgekeurd worden na akkoord van de
toezichter van de sportzaal en worden nadien ter kennisgeving aan de verantwoordelijke van de
Sportdienst gebracht.
Het occasioneel gebruik van een sportaccommodatie door een gebruiker kan plaatsvinden voor zover
de bezetting dit toelaat.
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HOOFDSTUK 3 - GEBRUIK VAN DE SPORTACCOMMODATIE EN TOEZICHT
ARTIKEL 5
Het Autonoom Gemeentebedrijf Halen geeft precaire gebruiksrechten op de sportaccommodatie aan
de gebruiker zonder dat deze laatste over deze infrastructuur kan beschikken als ware hij een eigenaar
en hij kan geen ander van het genot uitsluiten.
De gebruiker moet ervoor zorgen dat er door het gebruik van de sportaccommodatie aan het
beschikbaar gestelde materiaal en voorzieningen geen schade ontstaan met uitzondering van de
normale slijtage.

ARTIKEL 6
De gebruiker kan zijn gebruiksrechten op de terbeschikkinggestelde sportaccommodatie niet geheel
of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke
toestemming van het Autonoom Gemeentebedrijf Halen.

ARTIKEL 7
De gebruiker mag een sportaccommodatie met bijhorende materialen en voorzieningen enkel
gebruiken voor sportactiviteiten waarvoor ze bestemd is.

ARTIKEL 8
De wet op de handelshuurovereenkomsten van 30 april 1951 is niet van toepassing.

ARTIKEL 9
De gebruikers dienen zich voor elk gebruik van de sportaccommodatie met bijhorend sportmateriaal
aan te melden bij de toezichter. De toezichter zal de gereserveerde sportaccommodatie voor de
gebruiker aanwijzen en waar nodig openen.
Er mogen geen materialen van welke aard ook in de sporthallen en bijbehorende ruimten opgeborgen
worden zonder toelating van de toezichter en na bekrachtiging door de verantwoordelijke ambtenaar
van de Sportdienst.
Na het gebruik moet de sportaccommodatie en bijhorende sportmaterialen in zijn oorspronkelijke
toestand worden achtergelaten door de gebruiker. Dit wordt gecontroleerd door de toezichter. Na het
gebruik van de sportaccommodatie door de gebruiker sluit de toezichter de sportaccommodatie waar
nodig terug af.
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ARTIKEL 10
Het Autonoom Gemeentebedrijf Halen kan de sportaccommodaties ten allen tijde betreden om de
naleving van de aan de gebruiker opgelegde voorwaarden te controleren.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Halen staat in voor het nodige toezicht dat de veiligheid in de
sportaccommodaties moet waarborgen. Daartoe moet de gebruiker de richtlijnen en de bepalingen
van deze gebruikersovereenkomst strikt opvolgen.

ARTIKEL 11
Een minderjarige dient steeds te worden begeleid door een volwassene. Deze begeleider heeft de
verantwoordelijkheid voor de minderjarige(n).
Jeugdploegen onder de 16 jaar dienen te wachten tot hun ploeg- of clubverantwoordelijke aanwezig
is om hen naar de sportruimten en kleedkamers te vergezellen.

ARTIKEL 12
Ten laatste 5 minuten vóór het einde van de gebruiksperiode moeten de activiteiten van de gebruiker
beëindigd worden. De gebruiker dient samen met de toezichter de gebruikte materialen weg te
plaatsen zodat de toezichter de sportaccommodatie gebruiksklaar kan maken voor de volgende
gebruiker, zodat deze tijdig op het voorziene uur kan starten.
De gebruiker krijgt tot 30 minuten na het einde van de gebruiksperiode toegang tot de kleedkamers.
15 minuten voor de aanvang van de gebruiksperiode kunnen gebruikers de kleedkamers betreden.
Wanneer wegens overbelasting van de sporthal de beschikbare ruimten ontoereikend zijn om aan
iedere ploeg een afzonderlijke kleedkamer toe te wijzen, kan de toezichter in éénzelfde kleedruimte
twee ploegen onderbrengen. De ploegleiders zijn dan ook verantwoordelijk voor de goede orde in de
hen toegewezen lokalen.
Wedstrijden in competitieverband worden steeds gespeeld tot het einde, conform de respectievelijke
sportreglementeringen, ook indien hierbij de gebruikstijd wordt overschreden. De daarna volgende
gebruikstijden worden voor eenzelfde tijdsduur verschoven.

ARTIKEL 13
De gebruikers dienen eventuele toegangsdeuren tot de sportaccommodatie steeds open te laten.

ARTIKEL 14
Het betreden van de sportvloeren in de binnen accommodatie is uitsluitend toegestaan met aangepast
sportschoeisel. Enkel sportschoenen met witte zolen of van de markering ‘non marking’, zijn hier
toegelaten. Het is verboden de sporthalvloer te betreden met hetzelfde schoeisel waarmee men zich
buiten de sportinfrastructuur heeft begeven.
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ARTIKEL 15
Enkel de strikt noodzakelijke personen mogen de sportbeoefenaars vergezellen in de
sportaccommodatie en de kleedkamers. Deze personen mogen de sportvloeren in de binnen
accommodatie enkel betreden met aangepast schoeisel zoals voorzien in bovenvermeld artikel.
Dieren worden omwille van hygiënische redenen niet toegelaten in de sporthallen en de bijhorende
zalen. Een uitzondering hierop betreft geleide honden die personen vergezellen omwille van hun
handicap.

ARTIKEL 16
In deze sportaccommodaties mogen geen drank en/of versnaperingen verkocht of verdeeld worden.
Enkel in de cafetaria’s mogen dranken en/of versnaperingen worden verkocht of verdeeld door de
concessiehouders van de cafetaria.
De gebruikers mogen wel plastieken flessen water meenemen in de sportaccommodatie voor
consumptie tijdens de sportactiviteit. Het verbruik van voedingswaren in de sportaccommodaties is
verboden.

ARTIKEL 17
Als er in sportaccommodaties wedstrijden worden georganiseerd zal het Autonoom Gemeentebedrijf
Halen in samenspraak met de gebruiker zorgen voor de praktische organisatie.
Bij sportieve evenementen dienen de gebruikers zich te schikken naar eventuele extra maatregelen
die het Autonoom Gemeentebedrijf oplegt om de veiligheid te garanderen. Eventuele extra
maatregelen worden schriftelijk vastgelegd en overgemaakt aan de gebruiker.

ARTIKEL 18
De toezichter mag als enige de geluidsinstallatie bedienen.
Het geluidsniveau in de sportaccommodatie mag geen hinder veroorzaken voor de andere gebruikers
van de sportaccommodatie.
De betaling van Sabam en de billijke vergoeding gebeurt door het Autonoom Gemeentebedrijf.

ARTIKEL 19
De klimaatregeling, verluchtinginstallaties, alarminstallaties en verlichting mogen enkel worden
bediend door de toezichter.
De scheidingsgordijnen mogen enkel geopend en gesloten worden door of onder toezicht van de
toezichter.
De gebruiker kan de toezichter steeds contacteren bij eventuele problemen.
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ARTIKEL 20
In de sportaccommodaties geldt een algemeen rookverbod.

ARTIKEL 21
Toeschouwers moeten steeds plaatsnemen op de voorziene tribunes of banken.

ARTIKEL 22
De gebruikers dienen hun sport te beoefenen in aangepaste kledij en schoeisel.

ARTIKEL 23
Aan het onthaal van sportcentrum “De Koekoek” en “De Kambergen” staat een EHBO-ruimte ter
beschikking van de gebruikers van bovenvermelde sportaccommodatie voor ernstige en zware
kwetsuren of ongevallen.
De toezichters hebben voldoende opleiding genoten voor het toedienen van de eerste zorgen.
De EHBO-ruimte mag slechts betreden worden door de toezichters, verzorgers en het slachtoffer.

ARTIKEL 24
Het is verboden rondom de sporthallen tenten, chalets of dergelijke te plaatsen, tenzij
voorafgaandelijke toestemming van het Autonoom Gemeentebedrijf.

ARTIKEL 25
Gebruikers dienen steeds met schoon schoeisel de kleedkamers binnen te gaan.

HOOFDSTUK 4 - GEBRUIKSVERGOEDINGEN
ARTIKEL 26
Alle aangerekende gebruiksvergoedingen zijn inclusief 6 % btw. De tarieven per categorie gebruiker
worden geafficheerd in de verscheidene sportaccommodaties.

ARTIKEL 27
Bij regelmatig terugkerend gebruik van een sportaccommodatie met bijhorende materialen en
voorzieningen wordt de gebruiker maandelijks een afrekening toegestuurd.
Bij occasioneel gebruik moet de gebruiker ter plaatse het gebruik van de sportaccommodatie met
bijhorende materialen en voorzieningen afrekenen.
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Het Autonoom Gemeentebedrijf Halen zal de nodige documenten (factuur of kasticket) uitreiken aan
de gebruiker conform de wettelijke bepalingen.

HOOFDSTUK 5 - ANNULATIE
ARTIKEL 28
Occasionele annuleringen moeten door de gebruiker minimum 1 dag vooraf kenbaar gemaakt worden
aan de toezichter.
Indien op de dag zelf geannuleerd wordt, betaalt de gebruiker de gewone gebruiksvergoeding
(uitgezonderd in gevallen van overmacht, bijvoorbeeld ongeval trainer).

HOOFDSTUK 6 - VERDWENEN GOEDEREN EN SCHADE
ARTIKEL 29
Het Autonoom Gemeentebedrijf Halen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verdwenen,
gestolen of beschadigde eigendommen van de gebruiker.

ARTIKEL 30
Elke schade of defect aan de sportaccommodatie of aan de bijhorende materialen of voorzieningen
moet door de gebruiker onmiddellijk aan de toezichter gemeld worden.
Bij schade die door de gebruiker veroorzaakt wordt, zullen de werkelijke herstellingskosten verhaald
worden op de veroorzaker.

HOOFDSTUK 7 - CONTRACTVERBREKING
ARTIKEL 31
Indien de gebruiker zijn verplichtingen niet naleeft, kan het Autonoom Gemeentebedrijf Halen de
gebruiker de toegang tot de sportaccommodaties ontzeggen.
De vaststelling van overtredingen gebeurt door de toezichter en wordt overgemaakt aan het
directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf.
De Sportdienst kan bij een overtreding de gebruiker tijdelijk de toegang tot de sportaccommodatie
verbieden. Het directiecomité bepaalt de definitieve sanctie.
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HOOFDSTUK 8 - VERZEKERINGEN
ARTIKEL 32
De gebruiker zal zijn burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid verzekeren. De gebruiker dient ook
zijn risico voor brand en waterschade te verzekeren in de gevallen waarin dit niet gedekt is door een
verzekering die aangegaan werd door het bestuur.
De gebruiker zal zijn burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid verzekeren. De gebruiker dient ook
zijn risico voor brand en waterschade te verzekeren in de gevallen waarin dit niet gedekt is door een
verzekering die aangegaan werd door het bestuur.

HOOFDSTUK 9 - BEROEPSMOGELIJKHEDEN
ARTIKEL 33
De gebruiker die het niet eens is met een afrekening, een boete of een beslissing van het Autonoom
Gemeentebedrijf Halen, kan dit steeds binnen de 10 dagen schriftelijk melden aan het directiecomité
van het Autonoom Gemeentebedrijf Halen.
De gebruiker dient in zijn schrijven zijn opmerking of klacht te verduidelijken. Dit schrijven zal worden
besproken op de eerstvolgende vergadering van het directiecomité die binnen de maand een
schriftelijk antwoord zal geven aan de betrokken gebruiker.
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stad HALEN
Markt 14 . 3545 Halen

Bijlage 3:

