Reglement van inwendige orde
Sporthal Zwalm
1) ALGEMENE BEPALINGEN
Art 1: Sporthal
De sporthal staat onder het beheer van de gemeente (verder sportdienst genoemd), met zetel
Sportlaan 1 te 9630 Zwalm.
De sporthal bestaat uit de grote zaal, de kleine polyvalente zaal, kleedkamers met douches en
WC, een directielokaal, een vergaderzaal, een EHBO-lokaal, een technische ruimte, een berging,
een lift, sanitaire installaties (gezamenlijk met de bibliotheek) en een cafetaria (door de
gemeente in concessie gegeven).
Art 2: Uitsluitingen
Het is ten strengste verboden in de sporthal
a. activiteiten te ontplooien zonder toelating van de sportdienst
b. manifestaties te houden zonder toelating van de sportdienst
c. propaganda/reclame te voeren zonder toelating van de sportdienst
d. de goede orde te verstoren door agressief gedrag, leuren, of andere storende
gedragingen
e. schade aan het gebouw en/of materiaal aan te brengen
f. te roken of drugs te gebruiken of te verhandelen in het gebouw
g. zelf affiches weg te halen en/of op te hangen
Art 3: Openingstijden
De inrichting is het ganse jaar geopend, uitgezonderd op feestdagen en op de verlofdagen te
bepalen door de sportdienst.
De sportdienst kan tijdelijk de inrichting sluiten om reden van openbaar nut. In dit geval zullen
inrichters van activiteiten voor zover mogelijk, acht dagen op voorhand verwittigd worden en zal
de reeds betaalde verhuurprijs terugbetaald worden.
De sportdienst heeft het recht de reeds toegestane reservaties zonder enige vorm van
schadeloosstelling in te trekken indien de clubs of particulieren feiten plegen die indruisen
tegen het reglement of de regels van goede orde of in geval van overmacht.
Art 4: Schade
Indien een club of particulier schade veroorzaakt aan de instelling en/of het materiaal, zal deze
schade volledig verhaald worden door de veroorzaker of verantwoordelijke inrichter.
Art 5: Verantwoordelijkheid
De sportdienst draagt geen verantwoordelijkheid bij letsel aan personen of schade aan goederen
indien deze niet te wijten is aan gebrekkige infrastructuur.
De sportdienst is niet verantwoordelijk voor voorwerpen die gestolen of verloren geraakt zijn in
de sporthal.
Gevonden voorwerpen worden gedurende één maand bewaard in het directielokaal, daarna
worden ze overhandigd aan de lokale politie.

2) GEBRUIK VAN DE INRICHTING

Art 6: Toegang
De inrichting is voor het publiek toegankelijk tijdens de openingsuren.
Kinderen onder de 12 jaar (individueel of in groep) moeten vergezeld zijn van een
verantwoordelijke.
De toegang wordt geweigerd aan personen die zich kennelijk onder invloed van verboden
middelen (alcohol, drugs) bevinden. Personen die zich agressief gedragen en/of de goede orde
verstoren zullen tevens uit het gebouw geweerd worden.
Dieren worden niet toegelaten behalve wanneer ze deel uitmaken van de activiteit die
georganiseerd wordt.
De lift mag enkel worden gebruikt indien de trap te moeilijk of onmogelijk is (bejaarden, mensen
met een motorische beperking en bevoorrading van de cafetaria).
De gebruiker mag niets aan de deuren, muren, vloeren bevestigen met behulp van nagels,
duimspijkers, ed. Bij kans op beschadiging van de Canvas ondergrond MOET er beschermend
tapijt worden aangebracht. Dit aanbrengen en wegbergen gebeurt op rekening van de huurder of
organisatie.
Art 7: Reservaties
Schriftelijke reservaties dienen gericht te worden aan de sportdienst. Mondelinge of
telefonische reservaties gebeuren bij de sportfunctionaris of de zaalwachters - tel 055/48.05.52
of email : sportdienst@zwalm.be
Bij gebruik van de sporthal en/of zijn infrastructuur zonder reservatie of verwittiging aan de
bevoegde personen kan dit leiden tot een sanctie, zoals bepaald in art.20.
De sportinfrastructuur mag niet worden onderverhuurd of ter beschikking worden gesteld aan
derden.
Art 8: Behandeling aanvragen
In geval van meerdere aanvragen voor hetzelfde moment, worden de aanvragen behandeld
volgens onderstaande voorranglijst:
1. Zwalmse clubwedstrijden
2. Zwalmse clubtraining
3. Zwalmse recreatieclub
4. Zwalmse verenigingen en scholen die regelmatig gebruik maken van de sporthal
5. Zwalmse verenigingen die toevallige gebruik maken van de sporthal
6. Zwalmse particulieren
7. Clubs van buiten Zwalm in competitie
8. Clubs van buiten Zwalm in training
9. Particulieren van buiten Zwalm
Bij elke aanvraag dient zich iemand als verantwoordelijke op te geven.
De sportdienst en het toezichthoudende personeel bepalen welke terreinen en kleedkamers aan
de vereniging worden toegewezen.
De sportdienst heeft het recht af te wijken van de voorranglijst of een reeds toegestane
reservatie te annuleren ten voordele van een andere aanvraag indien dit de commerciële en/of
sportieve belangen van de sporthal ten goede komt. In dit geval dient de annulatie schriftelijk
aan de benadeelde te worden meegedeeld.
Art 9: Duur van reservering
In verband met de duur van de reservering wordt volgende regeling toegepast:
▪ De sporthal kan voor een gans speeljaar gereserveerd worden
▪ De aanvragen voor het nieuwe speeljaar moeten uiterlijk op 1 juli ingediend zijn bij de
sportdienst
▪ De scholen kunnen reserveren tot 1 oktober
▪ Occasionele gebruikers kunnen de infrastructuur reserveren voor de vrije uren

Art 10: Betaling
Voor de huur van de sportzaal ontvangt de gebruiker een factuur. Deze wordt na ontvangst per
overschrijving betaald.
Annulaties dienen ten minste 2 dagen vooraf te gebeuren, zoniet blijft de reservering te betalen
tenzij bij herverhuring.
Omwisseling van uren is toegestaan mits voorafgaande toelating van de leiding van de sporthal.
Art 11: Huurtijd
De minimum huurtijd van de zaal of een gedeelte ervan bedraagt 1 uur. De huurtijd omvat niet
enkel de tijd dat werkelijk gespeeld wordt, maar tevens de nodige tijd om toestellen te plaatsen
en terug weg te bergen. Het terrein dient vrij te zijn bij het verstrijken van de huurtijd.
Art 12: Kleedkamers en douches
Het gebruik van de kleedkamers en douches bedraagt maximum 15 minuten voor en maximum
20 minuten na de wedstrijd.
Vooraleer de accommodatie te verlaten, zal de huurder zich vergewissen of
▪ De kleedkamers, douches en WC ontruimd zijn en netjes achterblijven
▪ De waterkranen dicht zijn
Het is verboden te roken en alcoholische dranken te gebruiken in de kleedkamers.
In de koelkast van het EHBO lokaal bevinden er zich koude kompressen, die in geval van
blessures kunnen gebruikt worden. Dit kan iedereen overkomen dus zorg dat deze kompressen
ook terug in de koelkast geraken.
Art 13: Materialen
Enkel de sporttoestellen van de sporthal zelf mogen gebruikt worden. Afwijking is alleen
toegestaan na toelating van de sportdienst.
Elke huurder dient zelf in te staan voor de plaatsing van de toestellen en het nadien terug
wegbergen van de toestellen. Bij het in gebreke blijven kan de sportdienst een geldboete
opleggen die gelijk is aan 3 maal de huurprijs per uur dat nodig is om de zaal terug in orde te
zetten.
Art 14: Publiciteit
Het verspreiden van een clubblad en de verkoop van steun- en/of toegangskaarten is enkel
toegelaten tijdens de eigen sportmanifestaties.
Publiciteitsaffiches worden enkel na goedkeuring van de sportdienst opgehangen op de daartoe
voorziene plaatsen. Ze moeten allemaal voorzien zijn van een stempel aangebracht door de
leiding. Indien niemand aanwezig is, kan de affiches achtergelaten worden in de bus van de
bibliotheek. Deze wordt dan later opgehangen.
Het gebruik van reclameborden of –spandoeken tijdens wedstrijden is slechts toegestaan mits
een voorafgaandelijke toelating van de sportdienst.
3) AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
Art 15: Aansprakelijkheid
Iedere bezoeker is burgerlijk aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan personen,
lokalen of materialen. Groepen zijn collectief en solidair verantwoordelijk en dienen verplicht
verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid. Het opzettelijk aanbrengen van schade, kan
aanleiding geven tot uitsluiting van verder gebruik van de lokalen boven de schadevergoeding
voorzien in art. 4.
Iedere beschadiging dient onmiddellijk gemeld te worden aan de leiding van de sporthal. Het
niet naleven van dit voorschrift kan uitsluiting tot gevolg hebben.
De sportdienst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verdwenen voorwerpen van
gebruikers of bezoekers. Het is evenwel nuttig bij verlies of vermoedelijke diefstal, dit te

melden aan de leiding van de sporthal. Gevonden voorwerpen kunnen eveneens afgegeven
worden aan de leiding van de sporthal.
Art 16: Middelengebruik
Er zal niet getolereerd worden dat er drugs wordt gebruikt in en rond de sporthal. Evenmin zal
het verhandelen of aanzetten tot gebruik worden getolereerd.
Wie drugs verkoopt, doorgeeft en/of gebruikt kan voor langere tijd de toegang tot de sporthal
ontzegd worden. Bij negatie van het verbod zullen direct de politiediensten en het parket
worden ingelicht.
4) BETREDEN VAN DE SPORTVLOER
Art 17: Toeschouwers
De toeschouwers worden enkel tot de voor hen bestemde plaatsen toegelaten, zijnde de inkom,
de tribunes, of de aangeduide plaatsen in de sporthal.
Art 18: Schoeisel
De sportvelden mogen enkel betreden worden met zaalsportschoenen die geen sporen nalaten
op de sportvloer.
Het betreden van de terreinen met straatschoeisel is voor iedereen verboden.
Het is eveneens verboden de zaal te betreden met sportschoenen die net als straatschoeisel
werden gebruikt.
Iedere inbreuk op deze reglementering verbiedt het verdere gebruik van de sportvloer.
Art 19: Voorwerpen
Er zullen geen voorwerpen in de sportzaal toegelaten worden die schade kunnen veroorzaken
aan de instelling, het materiaal of personen. Glazen of glazen flesjes zijn verboden.
5) SLOTBEPALINGEN
Art 20: Kennis reglement
Iedere gebruiker of bezoeker van de sporthal wordt geacht dit reglement te kennen en is
verplicht dit strikt na te leven. Door het betreden van de sporthal aanvaardt hij het naleven van
deze reglementering.
Inbreuken op dit reglement kunnen worden bestraft met geldboetes en/of politiestraffen
waarop de bepalingen van artikels 565 en 566 van het strafwetboek van toepassing is. De
eventuele vervolging zal bepaald worden door de sportdienst.
Art 21: Bekendmaking
Dit reglement zal opgehangen worden aan de inkom van de sporthal.
Art 22: Overige
Alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement zullen door de sportdienst behandeld
worden.
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