SPORT VLAANDEREN
ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
SPORT VLAANDEREN LIEDEKERKE
ALGEMEEN
1.

Sport Vlaanderen Liedekerke wordt beheerd door Sport Vlaanderen.
De centrumverantwoordelijke is gelast met de algemene leiding van het centrum.

2. De sportinfrastructuur in Sport Vlaanderen Liedekerke is alle dagen toegankelijk tijdens
de vastgestelde openingsuren.
3. Sport Vlaanderen Liedekerke kan gebruikt worden door verenigingen, groepen, scholen
en individuelen voor de beoefening van de lichamelijke opvoeding en de sport. Het
wordt tevens opengesteld voor vergaderingen en studiedagen die betrekking hebben op
de lichamelijke opvoeding en de sport.
Voor elk gebruik worden de tarieven toegepast zoals ze door Sport Vlaanderen
worden bepaald.
4. Voor het gebruik van Sport Vlaanderen Liedekerke wordt steeds voorrang gegeven aan
activiteiten georganiseerd door of in samenwerking met Sport Vlaanderen.
In voorkomend geval wordt de reeds betaalde huurprijs integraal terugbetaald.
De gebruiker heeft geen recht op schadevergoeding.
5. De vastgestelde gebruikstarieven omvatten : het gebruik van de sportinfrastructuur, de
kleedkamers en douches.
6. De bewaking van het sportcentrum wordt toevertrouwd aan de toezichters van Sport
Vlaanderen Liedekerke die hun taak uitvoeren volgens de aanwijzigingen van de directie.
7.

Iedere groep of vereniging die gebruik maakt van Sport Vlaanderen Liedekerke moet
vergezeld zijn van een verantwoordelijke begeleider (leerkracht) die zich bij aankomst
meldt bij de centrumverantwoordelijke of zijn/haar vervanger. Deze begeleider zorgt
voor de goede orde en voor het naleven van de voorschriften en de reglementen. De
verantwoordelijke blijft ter plaatse tot na de activiteiten en meldt zijn vertrek bij de
centrumverantwoordelijke of zijn/haar vervanger.

8. Scholen of groepen die manifestaties of wedstrijden organiseren mogen slechts na
schriftelijke toelating toegangsgeld vragen. Het is verboden publiciteit te voeren ten
voordele van firma’s of merken, onder welke vorm ook, zonder voorafgaandelijke
toestemming van Sport Vlaanderen.
9. Sport Vlaanderen Liedekerke is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstal
of verlies van en schade aan materiaal dat aan de gebruiker toebehoort. Gevonden
voorwerpen worden gedurende 1 maand bewaard.

Bij eventuele beschadigingen, door de gebruiker aangebracht aan de gebouwen, de
inboedel of materiaal of bij letsel toegebracht aan personeel van Sport Vlaanderen
Liedekerke kan Sport Vlaanderen Liedekerke schadevergoeding eisen. Indien de
individuele verantwoordelijke niet kan worden aangeduid , zal de gebruikerondertekenaar aansprakelijk worden gesteld. Bij vandalisme kan de toegang tot Sport
Vlaanderen Liedekerke voor (on)bepaalde tijd ontzegd worden.
10. Tijdens wedstrijden of ontmoetingen met vreemde clubs is het bestuur van de vereniging
die de accomodatie huurt aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt door de club,
Inbegrepen de schade toegebracht door de bezoekende clubs of door toeschouwers.
De clubs en de scholen sluiten hiertoe een verzekeringspolis af tot dekking van hun
burgerlijke aansprakelijkheid. De gebruikers moeten elke schade onmiddellijk meedelen
aan de toezichter van dienst.
11. Het publiek is enkel toegelaten op de tribunes of op de plaatsen die door Sport
Vlaanderen Liedekerke worden aangewezen. Het publiek is gehouden de onderrichtingen
van het personeel te volgen.
AANVRAGEN GEBRUIK
12. Aanvragen voor niet-permanent gebruik dienen minstens twee weken voor de voorziene
activiteit ingediend te worden.
Het hernieuwen van de gebruiksovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren, op eigen
initiatief.
13. Aanvragen voor permanent gebruik door scholen, sportclubs of federaties moeten
ingediend worden voor 30 juni van elk jaar voor het volgend seizoen.
14. Scholen of groepen die manifestaties of wedstrijden wensen in te richten, al dan niet
tijdens de gewone gebruiksuren, dienen hiervoor één maand vooraf een schriftelijke
aanvraag in bij de centrumverantwoordelijke.
15. Voor elk gebruik zal een gebruiksovereenkomst worden afgesloten, met uitzondering van
de occasionele gebruikers die ter plaatse betalen.
Deze overeenkomst waarborgt het gebruik van de accommodatie, maar niet het
gebruikstarief. Sport Vlaanderen Liedekerke behoudt zich het recht voor de
gebruikstarieven jaarlijks, per 1 september, aan te passen.
16. Een gebruiksbeurt kan geannuleerd worden indien dit meer dan 1 dag vooraf wordt
gemeld, zoniet blijft de vastgestelde gebruiksvergoeding verschuldigd. Voor de gebruikers
met een niet-permanente overeenkomst worden geen terugbetalingen of compensatieuren toegekend.
17. De verkregen gebruikstoelating mag niet op eigen initiatief aan derden worden
overgedragen.
18. Wanneer wegens overbelasting van Sport Vlaanderen Liedekerke de beschikbare
kleedkamers ontoereikend zijn om aan iedere club of federatie een afzonderlijke
kleedkamer toe te wijzen, kan de toezichter van dienst in dezelfde ruimte twee ploegen
onderbrengen.
De begeleiders/groepsleiders zijn dan verantwoordelijk voor de goede orde.
19. Iedere ploeg, club of federatie zal maximum een 0:45 uur voor het begin van een training
of wedstrijd en een half uur na het einde ervan in de kleedkamers worden toegelaten,
volgens de mogelijkheden van het centrum. Bij jeugdploegen dient een verantwoordelijke
aanwezig te zijn bij het gebruik van de kleedkamers.

20. De kleedkamers en stortbaden worden in goede staat en zonder beschadigingen
achtergelaten.
21. Voor het gebruik van de sportaccommodaties is volgende voorschottenregeling van
toepassing:
Wanneer de totale huurprijs van de gereserveerde accommodaties meer dan 500 euro
bedraagt, wordt steeds een voorschot gevraagd.
-

Voor éénmalige reservaties (evt. over meerdere opeenvolgende dagen): Ten minste vier
weken vóór de aanvang wordt een voorschotfactuur opgestuurd tbv. 20% van de totale
reserveringskost van de accommodatie. Indien de aanvraag later gebeurt, wordt het
voorschot onmiddellijk opgevraagd en betaald.

-

Voor seizoencontracten: Hiervoor dient een voorschot van 10% van de totale
reserveringskost betaald te worden.

-

Voor overeenkomsten over meerdere maanden kan gekozen worden tussen een
maandelijkse of driemaandelijkse facturatie.

-

Alle voorschotten zijn te betalen binnen de 14 dagen. Bij niet betaling binnen de gestelde
termijn wordt de overeenkomst geschorst zonder schadevergoeding.

-

Behoudens de voorschotfactuur dienen alle andere facturen van Sport Vlaanderen
Liedekerke betaald te zijn binnen een termijn van 30 dagen. Reserveringen voor een
bedrag lager dan €50 moeten op de dag zelf ter plaatse betaald worden. Klanten met
nog openstaande vervallen facturen kunnen worden geweigerd zolang deze openstaande
vervallen facturen niet voldaan zijn.
Elk voorschot moet na ontvangst van de voorschotfactuur binnen de 14 dagen betaald
worden.
Bij niet betaling binnen de gestelde termijn wordt de overeenkomst geschorst zonder
schadevergoeding.

22. Annulaties en vermindering van reservaties .
Voor gebruiksovereenkomsten geldt de volgende regeling:
Elke reservatie kan steeds gewijzigd worden volgens de voorwaarden hierna omschreven:
-

Annulaties en wijzigingen dienen steeds te gebeuren per brief, fax of e-mail. Bij
annulaties of wijzigingen per brief geldt de poststempel als bewijs.

-

De wijzigings- en annulatiekosten opgenomen in dit reglement zijn steeds verplicht
ongeacht de reden van de annulatie of wijziging behalve wanneer de wijziging of
annulatie het gevolg is van een beslissing van het Sport Vlaanderen Liedekerke zelf

-

Vanaf de 6de wijziging of annulatie van een reservering van een seizoenscontract betaalt
de klant, per wijziging of annulering, een forfaitaire administratieve kost van €2,50

-

Indien de wijziging of annulatie van een reservering plaatst vindt uiterlijk 1 maand voor
de effectieve datum, brengt deze wijziging of annulatie geen kost met zich mee. Indien
de wijziging of annulatie van een reservering plaatsvindt tussen de maand en 2 dagen
voor de effectieve datum, wordt 50% van het tarief van de reservering aangerekend.

-

Indien de wijziging of annulatie van een reservering gebeurt de dag voor of de dag zelf,
wordt 100% van het tarief van deze reservering aangerekend.

-

Wordt niet aanzien als een annulatie noch wijziging in de zin van hierboven, de wijziging
van de (sport)accommodatie op voorwaarde dat de gereserveerde uren dezelfde blijven
(verschuiving van accommodatie)
Wanneer het aantal gereserveerde beurten of accommodaties verminderd wordt, worden
dezelfde regels toegepast als bij annulering. Enkel bij duidelijke gevallen van overmacht
kunnen annuleringsvergoedingen terugbetaald worden. Specifieke niet recupereerbare
uitgaven worden steeds aangerekend.

-

Annuleringen door Sport Vlaanderen
Wanneer voorrang dient gegeven aan activiteiten georganiseerd door of met
medewerking van Sport Vlaanderen Liedekerke wordt de reeds betaalde huurprijs
integraal terugbetaald. De gebruiker heeft geen recht op enige schadevergoeding.
Het reeds betaalde voorschot is volledig recupereerbaar wanneer het verblijf door Sport
Vlaanderen dient afgelast.

Verplichtingen van de gebruiker en scholen
23. In Sport Vlaanderen Liedekerke is het verboden:
-

24.
-

te roken in alle ruimtes
enige exploitatie op basis van handelspraktijken uit te oefenen met uitzondering van de
uitbating van de cafetaria die in concessie is gegeven of kan gegeven worden.
papier of afval weg te werpen op andere plaatsen dan de daartoe bestemde afvalbakken
tenten of kampeer/zwerfwagens op het terrein te plaatsen
zich met auto’s of motorrijwielen op het domein te begeven, met uitzondering van de
daartoe bestemde parkings
Voertuigen die op verboden plaatsen gestationeerd of geparkeerd zijn, kunnen op bevel
van de centrumverantwoordelijke weggesleept worden op kosten van de eigenaar.
publiciteit, onder welke vorm ook, aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Sport Vlaanderen Liedekerke
dranken, alcoholische dranken mee te brengen
radio’s, computers of andere waardevolle voorwerpen mee te brengen
zich te begeven op plaatsen en in lokalen die niet voor het publiek toegankelijk zijn
te spelen in de inkomhal en gangen van Sport Vlaanderen Liedekerke
De toegang tot Sport Vlaanderen Liedekerke is verboden voor:
personen van wie het gedrag opspraak verwerkt
personen in kennelijke staat van dronkenschap
personen van wie de hygiënische toestand een gevaar oplevert voor de andere
gebruikers
personen vergezeld van honden die niet aan de leiband gehouden worden
dieren zijn verboden in alle gebouwen, uitgezonderd geleidehonden.
De toegang kan niet ontzegd worden op grond van filosofische overwegingen of
politieke gezindheid.

GEBRUIK IJSBAAN
25. Men kan de ijsbaan enkel betreden indien men in het bezit is van een geldig
toegangsbewijs.
Bij het huren van schaatsen wordt de identiteitskaart afgegeven.
26. Kinderen beneden de 10 jaar niet vergezeld van een meerderjarige verantwoordelijke
kunnen geweigerd worden.

27.
-

Het is niet toegelaten:
de ijsbaan te betreden tijdens het schaven van het ijs.
zonder schaatsen de ijsbaan te betreden
snelschaatsen te dragen of aan snelschaatsen te doen tijdens publieke beurten
de orde te verstoren door anderen te hinderen, te duwen of te doen vallen
sprongen allerhande uit te voeren
in een andere richting te schaatsen dan deze welke algemeen gevolgd wordt
met één of ander voorwerp de ijsbaan te betreden zonder toelating
met meer dan twee personen hand in hand te schaatsen
op de omheining te zitten of met schaatsen op de banken te staan
het door een koord of kegels afgespannen gedeelte van de ijsbaan te betreden
na het eindsignaal op de ijsbaan te blijven
ijshockey te spelen tijdens publieke beurten
ijshockey te spelen zonder het plaatsen van de beschermnetten.

28. Omwille van de veiligheid is het verplicht handschoenen te dragen tijdens het schaatsen.
29. Enkel lesgevers, erkend door Sport Vlaanderen, mogen lesgeven in het schaatsen.
30. Scholen en groeperingen genieten een gunsttarief onder volgende voorwaarden:
- datum en uur wordt vooraf meegedeeld
- de groep telt minstens 15 leden en staat onder leiding van een verantwoordelijke de
ijsbaan wordt in groep betreden en verlaten
- indien het een vereniging betreft wordt de lidkaart getoond
Scholen staan onder begeleiding van een verantwoordelijke die de leerlingen tot op het
ijs begeleidt en toezicht houdt in de ijshal.
SLOTBEPALINGEN
31. Niet voorziene of betwiste gevallen worden voorgelegd aan de
centrumverantwoordelijke van Sport Vlaanderen Liedekerke.
32. Het personeel is gelast met de uitvoering van dit reglement. Elke klacht of
onregelmatigheid moet onmiddellijk gemeld worden aan de centrumverantwoordelijke.
33.
-

Bij overtreding van dit reglement kunnen volgende sancties genomen worden:
onmiddellijke wegzending uit het centrum
tijdelijke ontzegging van de toegang tot het centrum
definitieve ontzegging van de toegang tot het centrum
Deze sancties worden genomen door de centrumverantwoordelijke. Bij weerspannigheid
wordt de federale politie opgeroepen.

34. Elke gebruiker wordt geacht het reglement te kennen en is ertoe gehouden dit stipt na
te leven.

Paul Rowe
Algemeen Directeur

Philippe Paquay
Administrateur-generaal

