REGLEMENT

Gemeenteraad van 28 november 2013

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTHALLEN EN –ZALEN SPORTCENTRUM
HOUTEMVELD
Artikel 1: gebruikers
Alle inwoners en clubs gevestigd in Groot-Tienen, kunnen over een stedelijke sporthal beschikken volgens de
voorwaarden vastgelegd door het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen. Individuelen en clubs van buiten Tienen
kunnen eveneens over een sporthal beschikken. Voor hen wordt er echter een verhoging toegepast van 50 %
op de vastgestelde tarieven. Tiense clubs die niet erkend zijn door de stad, worden beschouwd als clubs van
buiten Tienen en betalen eveneens 50 % verhoging.
Artikel 2: openingsuren
De sporthallen zijn iedere weekdag geopend van 08.00 tot 23.00 uur. Tijdens de weekends is dit volgens
bezettingsgraad. Afwijkingen dienen aangevraagd aan het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen.
Artikel 3: tarieven
De tarieven worden vastgesteld door het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen. Elke wijziging wordt schriftelijk
meegedeeld aan alle gebruikers. De tarieven worden uitgehangen in de inkomhal van de sporthallen.
Artikel 4: aanvraag
Groepen en clubs die een sporthal voor een langere periode wensen te gebruiken (regelmatige gebruikers)
dienen hun aanvraag schriftelijk te richten tot de dienst sport van de stad Tienen. De toekenning gebeurt na
goedkeuring door het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen. Toevallige gebruikers dienen contact op te nemen
met de sportdienst.
Artikel 5: duur van het contract en van het tijdvak
Gebruikers kunnen een gebruikersovereenkomst afsluiten voor maximum de duur van 1 sportseizoen. Het
gebruik geldt voor de tijd en voor de lokalen die in de gebruikersovereenkomst zijn overeengekomen. Iedere
gebruiker moet rekening houden met vijf minuten verlet aan het begin en aan het einde van zijn tijdvak, voor
het opstellen en wegbergen van toestellen en dergelijke meer.

dienst sport

Artikel 6: betaling
De regelmatige gebruikers betalen op zicht van een maandelijks factuur binnen de dertig dagen na ontvangst.
Toevallige gebruikers dienen vooraf te betalen aan de toezichter. Bij niet tijdige betaling kan de
gebruikersovereenkomst verbroken worden.
Artikel 7: buiten gebruik
Van een sporthal en de bijhorende lokalen kan geen gebruik worden gemaakt :
1. wanneer onderhoudswerkzaamheden moeten uitgevoerd worden;
2. wanneer het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen deze hal nodig heeft voor een ander doel;
3. ingevolge artikel 26 van deze voorwaarden.
Artikel 8: opzegging en wijziging
Het opzeggen of wijzigen van het gebruik van een sporthal dient ten minste één maand voor het tijdstip van
ingang per aangetekend schrijven te worden ingediend bij de dienst sport van de stad Tienen.
Artikel 9: bestemming
De gebruiker zal een sporthal met uitzondering van hal 1 (evenementenhal) uitsluitend gebruiken voor
sportdoeleinden. De gebruiker mag zonder toestemming van het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen aan de
zaal geen andere bestemming geven.

Artikel 10: kleedkamers en controle
Iedere gebruiker mag de kleedkamers slechts 15 minuten vóór de aanvang van de gebruiksperiode betreden.
Zo ook dienen de kleedkamers 20 minuten na het einde van deze periode ontruimd zijn. Na gebruik van een
sporthal, zal de verantwoordelijke van de “gebruiker” een inspectieronde verrichten en aan de toezichter de
eventuele schade aan toestellen of aan gebruikte zalen ter kennis brengen. Verslag zal hiervan opgemaakt
worden.
Artikel 11: reclame
Het voeren van om het even welke publiciteit door de clubs in een sporthal is verboden zonder uitdrukkelijke
toelating van het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen, met uitzondering van de publiciteit die eventueel is
aangebracht op de kledij van de spelers.
Artikel 12: verantwoordelijkheid van de clubs
Iedere club die gebruiker is van één van de stedelijke sporthallen moet een verantwoordelijke aanduiden die :
1. de sleutel van de kleedkamers eventueel in ontvangst neemt;
2. bij aanvang van de gebruiksperiode vaststelt of er enige schade is aan de lokalen en toestellen dit kenbaar
maakt aan de toezichter van het sportcentrum;
3. bij het verlaten van één van de sporthallen ervoor zorgt dat alle lokalen en toestellen in hun oorspronkelijke
staat terug worden overgedragen aan de toezichter van het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen.
4. de sleutels van de kleedkamers terug overhandigt aan de toezichter.
Artikel 13: ongevallen
De gebruiker zal zijn wettelijke aansprakelijkheid verzekeren. Een afschrift van de polis kan door het
Autonoom Gemeentebedrijf Tienen worden gevraagd. Voor ongevallen die in de zalen of de daarbijhorende
lokalen gebeuren, draagt het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen generlei verantwoordelijkheid, tenzij deze het
gevolg zijn van ondeugdelijkheid van de materialen en toestellen eigendom van het Autonoom
Gemeentebedrijf Tienen. Het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen staat in voor de oprichting van een lokaal
voor eerste hulpverlening. Iedere gebruiker is nochtans verplicht zelf, en zulks bij ieder gebruik van de
sporthal, een kistje E.H.B.O. ter plaatse te voorzien.
De formulieren van een ongeval waarbij de verantwoordelijkheid van het AGB ingeroepen wordt, zullen ter
beschikking gesteld worden in de sporthal. Bij ongeval dient het formulier degelijk ingevuld en ondertekend te
worden door de verantwoordelijke van de club en door de toezichter van het Autonoom Gemeentebedrijf
Tienen.
Artikel 14: beschadigingen
De gebruiker is verplicht de sportzalen, de bijbehorende lokalen en de inventaris in behoorlijke staat te
houden. Hij dient alle beschadigingen die tijdens het gebruik ontstaan onmiddellijk te melden aan de
toezichter. Hierna wordt bij moedwillige schade een formulier opgesteld en ondertekend door de
verantwoordelijke van de club en de toezichter van het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen. Eventuele
herstellingen geschieden door het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen. De gebruiker zal de kosten hiervan op
eerste verzoek vergoeden. Dit legt aan de verantwoordelijke afgevaardigde van iedere gebruiker tevens de
verplichting op, bij de aanvang en bij het einde van de ingebruikname van de zaal, een inspectieronde te
verrichten door alle gebruikte lokalen.
De gebruikers zijn ook verantwoordelijk voor eenieder die de zalen zou betreden tijdens de periode dat zij de
zalen ter beschikking hebben.
Artikel 15: rook- en eetverbod, betreden vloer, glaswerk, dieren
1. roken in de sporthallen en de daarbij horende ruimten is verboden.
2. de zalen mag alleen worden betreden op blote voeten en op zaalsportschoenen die geen zwarte zolen
hebben. Het betreden van de zalen met straatschoeisel is verboden. Ook is het verboden de zalen te betreden
met zaalsportschoenen die reeds buiten de zalen als (straat-) schoeisel gebruikt werden.

3. het is niet toegestaan in de sporthallen en de daarbij horende ruimten glaswerk (zoals flessen e.a.) bij zich
te hebben.
4. het is verboden eetwaren te verbruiken in de sporthallen of de daarbij behorende zalen.
5. dieren worden niet toegelaten in het sportcomplex, met uitzondering van de cafetaria en tijdens speciaal
daartoe ingerichte tentoonstellingen.
6. uitzondering op punten 2 en 4 hierboven is er voor hal 1 tijdens speciale evenementen
Artikel 16: handhaving uren
Het bestuur van de gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de sportzalen niet worden betreden vóór het
overeengekomen uur en niet worden verlaten op een later uur dan is vastgesteld. In elk geval dient de
activiteit gestaakt te worden 5 minuten vóór het einde van het ter beschikking gestelde tijdvak.
Artikel 17: orde
De gebruiker draagt nauwlettend zorg voor de handhaving van de orde. Aan het begin en aan het einde der
oefeningen, alsmede bij de verwisseling der groepen dient de gebruiker zorg te dragen voor behoorlijk toezicht
aan de ingang van het gebouw en de kleedlokalen. Geen der leden mag de zalen of een ander lokaal betreden
wanneer geen ploegverantwoordelijke (leider) aanwezig is.
Artikel 18: publiek
Geen andere personen mogen in de sporthallen, -zalen of kleedkamers aanwezig zijn dan diegenen die aan
de sportactiviteiten deelnemen. Het toelaten van andere personen dient te geschieden via de hoofdingang
van het sportcentrum. Zij mogen zich uitsluitend bevinden op de voor het publiek bestemde ruimte in de
sporthallen.
Artikel 19: gebruik toestellen
De gebruiker mag de toestellen alleen gebruiken onder toezicht en deskundige begeleiding van de trainer of
geschoolde begeleider en het opstellen van de toestellen gebeurt door de toezichter van het AGB met hulp
van de gebruiker.
Artikel 20: verwarming
De temperatuur van de verwarming wordt uitsluitend door de toezichter geregeld. De in de sporthallen
aanwezige regelaars mogen alleen door de toezichter worden bediend.
Artikel 21: water en licht
De gebruiker is gehouden bij gebruik van de verlichting en van water de nodige zuinigheid in acht te nemen.
Verkwisting brengt verhoogde onderhoudskosten en dus ook een verhoogde vergoeding mee.
Artikel 22: toezicht
De zalen worden geopend en gesloten door de toezichter. De gebruiker is verplicht de richtlijnen van de
toezichter op te volgen en hem alle bijzonderheden te melden.
Artikel 23: gebruik derden
De lokalen mogen door de gebruiker niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
Artikel 24: verloren voorwerpen
Het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen is niet aansprakelijk voor het zoek raken of diefstal van persoonlijke
eigendommen. Voor het opbergen van eigendommen en sportmaterialen zal in het sportcentrum een kast ter
beschikking worden gesteld. De sleutel van deze kast en de sleutel van de kleedkamer zijn verkrijgbaar bij de
toezichter.
Artikel 25: uitsluiting
Bij overtreding of niet-naleving van voorgaande bepalingen en bij moedwillige vernieling aan gebouw en
inventaris door een vereniging of een particulier, is uitsluiting mogelijk. Deze beslissing wordt genomen door

het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen. In geval van het opleggen van dergelijke sanctie dient de vergoeding
te worden doorbetaald gedurende een periode van 1 maand.
Artikel 26: sportcentrum gesloten
De data van sluiting van het sportcentrum worden vastgesteld door het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen en
aangebracht in de inkomhal van het sportcentrum.
Artikel 27: aanvaarding
Door ondertekening van de gebruikersovereenkomst verklaart de gebruiker zich akkoord met het
huishoudelijk reglement.

