Algemene voorwaarden gebruiksovereenkomsten Bloso
Artikel 1 - Definities.
1° het Bloso: het Intern Verzelfstandigd
Agentschap met rechtspersoonlijkheid voor
de Bevordering van de Lichamelijke
Ontwikkeling,
de
Sport
en
de
Openluchtrecreatie.
2° de klant: de individuele aanvrager of de
gemachtigde vertegenwoordiger van een
sportfederatie, een sportclub, een
sportdienst of een school.
3° handelsonderneming: een klant die als
een handelsonderneming ingeschreven is
in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
4° reservering: elke door het Bloso
goedgekeurde aanvraag voor haar
(sport)accommodatie.
5° seizoenscontract: een gelijktijdige
aanvraag voor minstens 10 reserveringen.
Art. 2. De Bloso–centra staan ter
beschikking
van
sportfederaties,
sportclubs, sportdiensten, topsporters,
individuele sportbeoefenaars en scholen,
onder meer voor de organisatie van
trainingen, stages en wedstrijden, op alle
niveaus.
Aanvragen
van
niet–
handelsondernemingen hebben voorrang.
Art.
3.
Onderhavige
algemene
voorwaarden hebben betrekking op de
reservatie, het gebruik en de betaling van
(sport)accommodatie van het Bloso–
centrum door de klant vanaf 1 januari
2015. Deze algemene voorwaarden zijn
niet van toepassing op sportkampen en klassen.
Art. 4. Door het reserveren van
(sport)accommodatie van een Bloso–
centrum, aanvaardt de klant onderhavige
algemene voorwaarden en de toepasselijke
huishoudelijke
reglementen.
Deze
huishoudelijke
reglementen
zijn
beschikbaar in het betrokken Bloso–
centrum
en
raadpleegbaar
op
www.bloso.be/centra.
Art. 5. Door het reserveren van de
(sport)accommodatie verkrijgt de klant het
exclusieve
gebruiksrecht
van
de
gereserveerde (sport)accommodatie en dit
voor de gereserveerde tijdsduur. Dit
exclusieve gebruiksrecht kan geheel noch
gedeeltelijk overgedragen worden.
Art. 6. De klant is volledig verantwoordelijk
voor alle personen die tijdens de
reservering gebruikmaken van de
(sport)accommodatie(s). De klant verbindt
zich dat al deze personen de toepasselijke
huishoudelijke reglementen naleven.

Art. 7. Enkel de officiële tarieven van het Bloso zijn
van toepassing. Handelsondernemingen betalen het
dubbel van het officiële vastgestelde tarief met
uitzondering wanneer het gaat om een
massamanifestatie en een bedrijfsportdag.
Het Bloso kan jaarlijks per 1 september de tarieven
aanpassen.
Art. 8. Het Bloso is, behoudens grove nalatigheid,
niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen.
Diefstal, verlies van en schade aan kledij en
materiaal van de klant kunnen niet verhaald worden
op het Bloso.
Art. 9. Indien het materiaal, uitrusting, terreinen,
gebouwen van het Bloso, al dan niet opzettelijk,
zal
steeds
een
beschadigd
worden,
schadevergoeding
geëist worden. Deze
schadevergoeding is minstens gelijk aan de
kostprijs van de herstelling en/of de aankoop van
het beschadigde.
Zo de dader van de al dan niet opzettelijke
beschadiging niet vastgesteld kan worden, zal de
klant aansprakelijk gesteld worden en instaan voor
de bovenvermelde schadevergoeding.
Bij opzettelijke schade kan de toegang tot de
Bloso–centra voor (on)bepaalde duur ontzegd
worden.
Indien het materiaal, uitrusting, terreinen, gebouwen
van het Bloso vuil achtergelaten worden, kan een
schadevergoeding geëist worden van de klant.
Deze schadevergoeding is gelijk aan de kostprijs
van de schoonmaak.
Art. 10. Voor evenementen en wedstrijden kunnen
door de klant inkomgelden gevraagd worden mits
uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming
van de centrumverantwoordelijke van het betrokken
Bloso–centrum.
Het maken van reclame onder welke vorm ook, is
verboden. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden
kan van deze algemene regel afgeweken worden
en enkel mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke
toestemming van de centrumverantwoordelijke van
het betrokken Bloso–centrum.
Art. 11. Wanneer de prijs van de reservatie(s) van
de klant meer dan 500 euro bedraagt, is een
voorschot van 20% van de totale reserveringskost
verschuldigd behoudens wanneer het gaat om een
seizoenscontract. In dit geval is een voorschot van
10% verschuldigd.
Het voorschot moet binnen de 14 dagen betaald
worden.
Art. 12. §1. Elke reservatie kan steeds gewijzigd of
geannuleerd worden volgens de voorwaarden
omschreven in deze algemene voorwaarden.
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 artikel 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 Bloso zelf.
§2. 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 euro.
§3. Indien de wijziging of annulatie van een
reservering plaatsvindt uiterlijk 1 maand voor de
effectieve datum, brengt deze wijziging of
annulering 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.
§4. Wordt niet aanzien als een annulatie noch
wijziging in de zin van §3 van dit artikel, de
wijziging van de (sport)accommodatie op
voorwaarde dat de gereserveerde uren dezelfde
blijven (verschuiving van accommodatie).
Art. 13. Behoudens de voorschotfactuur zoals
omschreven in artikel 11, moeten alle facturen
van het Bloso betaald zijn binnen een termijn van
30 dagen. Reserveringen voor een bedrag lager
dan 50 euro moeten op de dag zelf ter plaatse
voldaan worden.
Dossiers die wegens laattijdige betaling
overgemaakt worden aan de juridische dienst
geven aanleiding tot een administratieve kost
van 50 euro per dossier.
Klanten met nog openstaande vervallen facturen
kunnen worden geweigerd zolang deze vervallen
openstaande facturen niet voldaan zijn.
Art. 14. Het Bloso heeft het recht onderhavige
algemene voorwaarden jaarlijks per 1 januari te
wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden
onmiddellijk in werking en zijn van toepassing op
reeds eerder gemaakte reserveringen die nog
moeten plaatsvinden.
Art. 15. Het Bloso verbindt zich ertoe de
persoonlijke gegevens van de klant niet door te
geven aan derden en deze gegevens enkel te
gebruiken om redenen die nodig zijn voor haar
eigen werking.
Art. 16. Klachten met betrekking tot de
toepassing van deze algemene voorwaarden
moeten uiterlijk binnen de 30 dagen na het feit
waarover geklaagd wordt, ingediend worden bij
het Bloso, afdeling Bloso–centra, Arenbergstraat
5 te 1000 Brussel. Alle geschillen met betrekking
tot de reservering zullen beslecht worden door
de bevoegde rechtsmacht van het gerechtelijke
arrondissement Brussel.

