HUISHOUDELIJK REGLEMENT
SPORTCENTRUM
Gemeentestraat 36a - 2560 Nijlen
INLEIDING
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle gebruikers en toeschouwers van het sportcentrum van Nijlen.
Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het GAS (gemeentelijk administratief sanctie) –reglement.
Het huishoudelijk reglement zal worden uitgehangen in het sportcentrum van Nijlen en zal beschikbaar zijn op de
gemeentelijke website van Nijlen – vrijtijd – sport – sportaccommodatie.
Iedereen wordt geacht het reglement te kennen. Door het gebruik van de sportaccommodatie verklaart men zich
akkoord met het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN
§ 1.

Het AGB Nijlen of haar gemachtigde(n) en de bevoegde instanties (politie, brandweer, …), zijn gelast
met de uitvoering van het onderhavige huishoudelijk reglement.

§ 2.

Het AGB Nijlen of de door haar aangeduide verantwoordelijke(n) hebben het recht bijzondere
maatregelen te treffen, vereist voor de omstandigheden of noodwendigheden.

§ 3.

Alle bepalingen conform het GAS-reglement zijn van toepassing op het gemeentelijk sportcentrum
als openbaar gebouw en de omliggende openbare ruimte.

§ 4.

Elke klacht of onregelmatigheid met betrekking tot de uitvoering moet onmiddellijk aan het AGB Nijlen
worden overgemaakt.

ARTIKEL 2. GEBRUIKSVOORWAARDEN SPORTCENTRUM
Algemene gebruiksvoorwaarden
Gebruiksovereenkomst

§ 1.

Alleen de verenigingen of personen in het bezit van een gebruikersovereenkomst mogen de
accommodatie gebruiken. Alle personeelsleden van het sportcentrum en vertegenwoordigers van het
AGB van Nijlen zijn bevoegd hierop toe te zien en indien nodig de politie te verwittigen. Bij elk misbruik
zal een vergoeding van €25,00 worden aangerekend.
Voor seriematige verhuringen is de gebruikersovereenkomst de bevestigde reservatie, door de
sportdienst van Nijlen, die bij de start van elke sportseizoen aan de sportverenigingen wordt bezorgd.

§ 2.
Voor losse verhuringen is de gebruikersovereenkomst een bewijs van reservatie zoals bijvoorbeeld een
e-mail, … van de sportdienst van Nijlen.
§ 3.

De gebruiker mag geen andere bestemming geven aan de inrichting of aan de gereserveerde
accommodatie.

§4

Het gebruik van de accommodatie omvat het gebruik van het betreffende terrein, de kleedkamers, de
stortbaden en het sanitair, dit alles maar zolang als nodig,

§ 5.

Het niet gebruiken van de gereserveerde accommodatie sluit de betaling van een vergoeding niet uit.
Het AGB zal een forfaitaire vergoeding van €25,00 aanrekenen wanneer een groep, vereniging of
school niet komt opdagen voor een verhuring zonder vooraf te verwittigen (zie artikel 2. 11).
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§ 6.

Er zal een forfaitaire vergoeding van €25,00 worden aangerekend indien men wel gebruik maakt van
de kleedkamers en de stortbaden.

§ 7.

Onderverhuring van de accommodatie is verboden.

Wijziging verhuring door het AGB

§ 8.

Het AGB van Nijlen kan de verleende toelating betreffende het gebruik van de accommodatie wijzigen
of intrekken. Indien van dit recht gebruik gemaakt wordt, zal vooraf overleg gepleegd worden met de
betrokken verenigingen of personen.

§ 9.

Het AGB Nijlen is gemachtigd het sportcentrum te sluiten en het gebruik ervan te verbieden om redenen
van openbaar nut, overmacht, herstellingswerken, veiligheid of elke andere verantwoorde reden, met
terugbetaling van de dan ten onrechte betaalde huurprijs, doch zonder dat hierdoor enig recht op
schadevergoeding kan ontstaan.

§ 10.

Aan seriematige reservaties kan door het AGB Nijlen een einde gesteld worden door opzegging van de
gebruiksperiode. Deze opzegging dient vier weken vooraf ter kennis te worden gebracht.

Wijziging verhuring door de gebruiker

§ 11.

Iedere wijziging in functie van de huur van de accommodatie moet men telefonisch melden uiterlijk 24
uur voor de reservatie. Het staken van de activiteiten, enz., moet onmiddellijk aan de sportdienst van
Nijlen worden gemeld.

Kostprijs gebruikersovereenkomst
§ 12.

Het AGB Nijlen bepaalt periodiek de vergoedingen voor seriematige gebruikers en voor losse
verhuringen.

§ 13.

De prijzen worden altijd op voorhand geafficheerd en gecommuniceerd.

Betaling gebruiksovereenkomst

§ 14.

De betalingswijze voor het gebruik van het sportcentrum dient te gebeuren:
1. Ter plaatse tegen kwitantie (cash, bancontact);
2. Via overschrijving op rekening 091-0129465-96 van het AGB Nijlen, na facturatie.

§ 15.

Voor seriematige gebruikers kan overeengekomen worden de vergoeding periodiek te vereffenen via
factuur. Deze betalingswijze dient vermeld te worden bij de gebruiksaanvraag.

Gebruiksvoorwaarden specifiek voor het zwembad

§ 16.

De duur van een zwembeurt is onbeperkt, binnen de normale openingsuren. Indien de omstandigheden
het vereisen kan het AGB Nijlen of haar gemachtigde(n) de duur van de zwembeurten aanpassen. De
gebruiker heeft geen enkel recht op enige verlenging.

§ 17.

Het benutten van de kleedkamers, de stortbaden en het sanitair toegestaan is tot maximaal 15 minuten
voor en tot een half uur na het gebruik van het zwembad.

§ 18.

Bij een wissel voor de verenigingen en tussen verenigingen moeten de gebruikers tijdig de activiteit
stoppen om voor het begin van de huurtijd het zwembad vrij te maken. De volgende gebruiker mag het
zwembad pas betreden op het tijdstip dat de huurtijd aanvangt.
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Gebruiksvoorwaarden specifiek voor de sporthal

§ 19.

Het benutten van de kleedkamers, de stortbaden en het sanitair is toegestaan tot maximaal 15 minuten
voor en tot een half uur na het gebruik van het betreffende terrein. Hetzelfde geldt voor de beschikbare
sportuitrusting in verband met de toegelaten sportactiviteit.

§ 20.

Bij een terreinwissel moet de gebruiker tijdig de activiteit stoppen om voor het einde van de huurtijd
het materiaal te kunnen opbergen. De volgende gebruiker mag de sportzaal pas betreden op het tijdstip
dat de huurtijd aanvangt.

§ 21.

De gebruiker heeft geen enkel recht op enige verlenging. Het AGB van Nijlen of haar gemachtigde(n)
kan uitzonderlijk de toelating verlenen om een aan de gang zijnde competitiewedstrijd te voltooien.

§ 22.

Buiten de cafetaria mogen geen drank en voedsel verkocht of verbruikt worden. Gebruikers mogen wel
water drinken uit onbreekbaar materiaal bij sportbeoefening.

ARTIKEL 3. GEBRUIKSAANVRAGEN
Reservaties
§ 1.

Alle aanvragen tot gebruik van het sportcentrum moeten gericht worden aan de sportdienst van Nijlen,
Gemeentestraat 36a, te 2560-Nijlen.

§ 2.

De aanvragen door verenigingen moeten schriftelijk gebeuren en ondertekend zijn door
verantwoordelijke die geacht wordt zichzelf te verbinden, zo zij niet op een rechtsgeldige manier hun
vereniging vertegenwoordigen.

§ 3.

De aanvragen door individuele gebruikers van de sporthal moeten telefonisch, via e-mail of aan de balie
van het sportcentrum van Nijlen gebeuren. De persoon die de reservatie aanvraagt, wordt geacht
zichzelf te verbinden voor de gemaakte reservatie.

§ 4.

Alle aanvragen voor verhuringen van kleedkamers, de stortbaden en het sanitair, zonder de huur van
een zaal, worden gericht aan de sportdienst minstens 1 week voor de gewenste datum. De
sportdienst beslist aan de hand van de bezettingsgraad van de sporthal of een verhuring van de
kleedkamers, de stortbaden en het sanitair mogelijk is.

Zaalverdeling
§ 5.

De zaalverdeling van de seriematige/losse gebruikers en de vrije uren wordt jaarlijks door sportdienst
vastgelegd en gecommuniceerd naar de gebruikers.

§ 6.

Eigen organisaties van de gemeente hebben voorrang op andere organisaties. Indien van dit recht
gebruik zal worden gemaakt, moet de betrokken dienst hier de vereniging (van wie de uren zullen
worden opgeëist) zo snel mogelijk informeren.

§ 7.

Bij de zaalverdeling zal voor de verhuring van de zaaldelen als regel worden gehanteerd, dat de uren
die nu reeds door erkende verenigingen worden gebruikt, behouden blijven indien dit is aangegeven op
de jaarlijkse aanvraag van de zaalverdeling.

§ 8.

Voor het verdelen van de vrije uren worden er bepaalde voorrangsregels gehanteerd:
1. Tijdens de gewone lesuren hebben de scholen voorrang
2. Erkende Nijlense verenigingen hebben voorrang
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De verenigingen en inwoners van Nijlen hebben voorrang op andere

§ 9.

Voor de indeling van de vrije uren worden vervolgens de hierna vermelde categorieën gehanteerd, in
volgende rangorde:
1. Competitieve sportwedstrijden
2. Groepssporten van sportverenigingen
3. Groepssporten van andere verenigingen
4. Individuen in groepsverband
5. Individuen

Specifieke gebruiksaanvragen

§ 10.

Verenigingen kunnen gemachtigd worden inkomgelden te vragen. Een schriftelijke toelating van het AGB
van Nijlen is vereist. De betrokken vereniging moet hiervoor 1 maand vooraf een schriftelijke aanvraag
indienen bij het AGB van Nijlen.

§ 11.

Het is de gebruiker verboden vóór, tijdens of na de activiteit op welke wijze ook, publiciteit in, aan of
rond het sportcomplex aan te brengen, behoudens hierover voorafgaandelijk een overeenkomst
getroffen werd met het AGB Nijlen. Publiciteit op de kleding is toegelaten.

§ 12.

Het gebruik van materialen in het sportcentrum, van welke aard ook, vreemd aan de accommodatie is
enkel toegelaten na instemming van het AGB van Nijlen en geschiedt op eigen risico. Het vreemde
materiaal zal dadelijk na de gereserveerde periode moeten worden verwijderd voor zover hieromtrent
door het AGB van Nijlen geen andere beslissing getroffen wordt.

ARTIKEL 4. VERANTWOORDELIJKHEDEN
Algemene verantwoordelijkheden
§ 1.

De huurder maakt gebruik van de accommodatie binnen de grenzen van de hem verleende toelating en
op eigen risico.

§ 2.

Het AGB Nijlen of de door haar aangeduide verantwoordelijke(n) van het sportcentrum kunnen buiten
de wettelijke bepalingen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade van
lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane activiteiten of het gebruik van de
lokalen en de uitrustingen.

§ 3.

De bezoekers en gebruikers van het sportcentrum van Nijlen staan in voor eigen veiligheid. Het AGB
Nijlen of de door haar aangeduide verantwoordelijke(n) wijzen hier alle aansprakelijkheid af bij om het
even welk ongeval.

§ 4.

Het AGB Nijlen of de door haar aangeduide verantwoordelijke(n) van het sportcentrum kunnen evenmin
aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen,
sportkledij, sportmateriaal, enz., ook niet indien de gelegenheid gegeven wordt door derden om -al dan
niet tegen betaling- voorwerpen van waarde of kleding in bewaring te geven.

§ 5.

De gebruiker is verantwoordelijk voor iedere schade die door hem, zijn leden of zijn bezoekers aan de
sportinfrastructuur, de aanhorigheden en uitrusting wordt toegebracht. Bij vernieling of beschadiging
kan de verdere terbeschikkingstelling van de sportinfrastructuur ontzegd worden met
verbeurdverklaring van de gelden voor de verdere reservatie, onafgezien van de strafrechtelijke
vervolging en burgerrechtelijke schadevergoedingseisen. De toegebrachte schade moet aan de
sportdienst worden gemeld en de herstellingskosten zullen op eerste verzoek integraal moeten worden
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vereffend.

§ 6.

Verenigingen of personen die bij het betreden van het sportcentrum vernielingen of beschadigingen
vaststellen, moeten dat aan de sportdienst melden. Bij gebrek hieraan kunnen zij zelf verantwoordelijk
gesteld worden indien na hun vertrek dergelijke zaken worden vastgesteld.

§ 7.

De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk tegenover derden. Hij is verplicht tot betaling van alle
mogelijke taksen, belastingen, auteursrechten, enz.

Verantwoordelijkheden in het kader van het gebruik van het zwembad
Verantwoordelijkheden gebruik kleedkamers van het zwembad
§ 8.

Elke bezoeker dient zijn kledij op te bergen in een vestiairekast die kan worden afgesloten.

§ 9.

De sleutel voor de vestiairekast (door de bezoeker zelf te bewaren door middel van een armbandje) is
gratis te verkrijgen bij de ingang na ingave van het toegangsticket in een sleutelkastje.

§ 10.

Het is verboden met schoenen de blote-voetengang te betreden.

§ 11.

Elke gebruiker dient de aangeduide kleedkamerverdeling op te volgen.

§12.

Alleen de strikt noodzakelijke personen mogen de sportbeoefenaars vergezellen naar de kleedkamers.

§ 13.

Na gebruik worden de kleedkamers netjes achtergelaten. De kleedkamers worden niet afgesloten. Alle
persoonlijke bezittingen worden op eigen verantwoordelijkheid achtergelaten in de kleedkamer.

Verantwoordelijkheden gebruik zwembad

§ 14.

Iedere zwemmer moet zwemkledij dragen die past binnen de dresscode die door het AGB van Nijlen is
opgelegd:
− Zwemkledij is gemaakt uit specifiek zwemmateriaal en niet uit ander textiel en voldoet telkens
aan de goede zeden
− Binnen de dresscode van de zwemkledij valt een badpak, bikini, zwembroek, zwemshort
(zonder zakken of ritsen en indien deze enkel voor zwemmen wordt gebruikt), duikpak (proper)
− De toezichthoudende redders mogen zwemmers weigeren bij een vermoeden van veiligheids –of
hygiënerisico
− Voor uitzonderingen kunnen de toezichthoudende redders om toelating worden gevraagd,
bijvoorbeeld voor trainingen overlevingszwemmen of specifieke kledij voor G-sporters
− Zwemmers met korte haren of samengebonden lange haren mogen zonder zwemmuts in het
water, zwemmers met lange niet samengebonden haren moeten een badmuts dragen

§ 15.

Alle zwemmers moeten verplicht onder de douches vooraleer het zwembad te betreden. Aan personen
die geen douche nemen alvorens het zwembad te betreden kan de toegang tot de zwemhal ontzegd
worden.

§ 16.

De bezoekers dienen de onderrichtingen die via pictogrammen worden weergegeven evenals de
richtlijnen die verstrekt worden door het toezichthoudende personeel, strikt na te leven.

§ 17.

Het is verboden het personeel langdurig of regelmatig te hinderen bij hun toezicht, bvb door gesprekken
of door zich op te houden op bijzondere plaatsen die door het personeel moeten worden ingenomen.

§ 18.

Het is verboden zich te bevinden in plaatsen voorbehouden aan de diensten van de inrichting.
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§ 19.

Het is verboden te lopen rond het zwembad of door spelen andere baders te hinderen bij het zwemmen.

§ 20.

Het is verboden vreemde voorwerpen en/of afvalproducten achter te laten, vuilnis hoort in de voorziene
vuilnisbakken.

§ 21.

Niet zwemmers, uitgezonderd begeleiders/toezichters, worden niet toegelaten in de zwemhal.

Verantwoordelijkheden specifiek voor scholen/lesgevers
§ 22.

Het is niet toegelaten om op regelmatige basis en tegen vergoeding privézwemles te geven zonder
hiervoor een overeenkomst te hebben afgesloten met het AGB van Nijlen.

§ 23.

Toezichters en/of begeleiders dienen hiervoor aangepast kledij te dragen.

§ 24.

Leerlingen mogen pas in het water als de begeleidende leerkracht/lesgever aanwezig is.

Verantwoordelijkheden in functie van gebruik van sportmaterialen
§ 25.

Zwemvliezen zijn enkel na overleg met de redders toegelaten.

§ 26.

Zwembandjes of –plankjes zijn niet toegelaten in het 25m-bad, tenzij na overleg met de redders.

§ 27.

Het gebruik van harde ballen, bootjes, frisbees, enz…is niet toegelaten. Enkel strandballen en zachte
balletjes mogen mee in het kleine zwembad.

Verantwoordelijkheden in het kader van het gebruik van de sporthal
Verantwoordelijkheden gebruikers kleedkamers
§ 28.

Elke gebruiker dient de aangeduide kleedkamerverdeling op te volgen.

§ 29.

Alleen de strikt noodzakelijke personen mogen de sportbeoefenaars vergezellen naar de kleedkamers.

§ 30.

Na gebruik worden de kleedkamers netjes achtergelaten. De kleedkamers worden niet afgesloten. Alle
persoonlijke bezittingen worden op eigen verantwoordelijkheid achtergelaten in de kleedkamer.

Verantwoordelijkheden gebruiker sporthal
§ 31.

De sportvloer mag uitsluitend betreden worden met gepast sportschoeisel, d.w.z. dat uitsluitend indoor
gebruikt wordt, dat proper is en geen strepen maakt.

§ 32.

De bergruimte voor materiaal, de hal of de gang mag niet als speelruimte worden gebruikt.

§ 33.

Alle materiaal en/of toestellen moeten met respect behandeld worden en moeten na het beëindigen
van de activiteit op de daarvoor aangeduide plaatsen worden teruggezet.

§ 34.

De gebruiker van materialen en toestellen moet deze zelf op correcte wijze opstellen, gebruiken en
afbouwen indien dit niet door iemand van de sportdienst is gebeurt. Bij twijfel moet de hulp van de
sportdienst worden ingeroepen.

§ 35.

De materiaalopbergruimte mag alleen betreden worden om het nodige materiaal en/of toestellen weg
te nemen en terug te plaatsen.
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ARTIKEL 5. TOESCHOUWERS

§ 1.

De toeschouwers moeten de richtlijnen van het AGB van Nijlen of de door haar aangeduide
verantwoordelijke(n) betreffende het gebruik van de sportinfrastructuur en aanhorigheden strikt
naleven.

§ 2.

Het is de toeschouwers niet toegelaten:
− De speelvelden te betreden;
− In de gangen naar de kleedkamers of in de kleedkamers te vertoeven;
− Het normale verloop van de wedstrijden of de trainingen op geen enkele wijze hinderen of
belemmeren;

§ 3.

Toeschouwers mogen de zaal betreden mits de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers en lopen
alleen op de daarvoor bestemde matten.

ARTIKEL 6. CONCESSIE CAFETARIA “SPORTCENTRUM NIJLEN”
§ 1.

Het AGB en de gemeente Nijlen geven de cafetaria uit in concessie.

§ 2.

De concessiehouders krijgen de mogelijkheid om zelf, via een huishoudelijk reglement, bepaalde
voorwaarden opleggen aan het gebruik van de cafetaria. Het AGB en de gemeente Nijlen zien toe op de
gestelde voorwaarden.

DATUM

HANDTEKENING

Goedkeuring raad van bestuur AGB

Goedkeuring gemeenteraad

Voorzitter AGB

Voorzitter gemeenteraad

Schepen AGB

Gemeentesecretaris
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