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Gebruiksreglement sporthal Assenede 
 
ARTIKEL 1 - Algemeen 
Het gebruik van de sporthal Assenede, gelegen te Kapelledreef 4 te 9960 Assenede, door groepen of 
individuele gebruikers, is onderworpen aan huidig reglement dat als overeenkomst wordt 
beschouwd tussen de gebruiker en het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede (AGB Assenede). 
 

De sporthal staat onder beheer van het AGB Assenede en omvat 1 grote zaal, 1 danszaal, 1 
polyvalente zaal, 8 kleedkamers en 3 scheidsrechter kleedkamers. Het AGB Assenede beheert de 
sporthal en zal deze in zo veilig mogelijke omstandigheden ter beschikking stellen. 
Het AGB Assenede zorgt voor het voorzien van een infrastructurele en organisatorische 
brandveiligheid, de goede staat van de aanwezige toestellen, de verlichting, de bereikbaarheid en het 
nodige toezicht. Het AGB Assenede bepaalt regels voor de veiligheid van de gebruikers. 
Door het betreden van de inrichting of het aangaan van een gebruiksovereenkomst, aanvaardt de 
gebruiker het reglement, wordt hij geacht het te kennen en verbindt hij zich ertoe zich ernaar te 
gedragen. 
 

De verantwoordelijke is te bereiken als volgt:  
- Mail: sport@assenede.be  
- Telefoon: 09 218 78 98 
- Bezoekadres: Kapelledreef 4, 9960 Assenede 
 

De uitbating van de cafetaria is in concessie gegeven. Enkel de uitbater van de cafetaria is bevoegd 
voor de verkoop van drank en versnaperingen. 
 
ARTIKEL 2 – Omvang van de toelating 
Enkel sportactiviteiten mogen uitgeoefend worden in de sporthal. 
 

De toegang tot de sporthal is slechts toegelaten na het afsluiten van een geldende 
gebruiksovereenkomst. De wet op de handelshuurovereenkomsten van 30 april 1951 is niet van 
toepassing op deze overeenkomst. 
 

Het AGB Assenede geeft precaire gebruiksrechten op de terbeschikkinggestelde ruimten aan de 
gebruiker zonder dat deze laatste over de ruimte kan beschikken als ware hij eigenaar ervan. 
De gebruiker kan zijn gebruiksrechten op de ter beschikking gestelde ruimten niet geheel of 
gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke 
toestemming van het AGB Assenede. 
 

Het AGB Assenede behoudt haar volledige genotsrecht over de terbeschikkinggestelde ruimten en 
kan deze te allen tijde betreden om de naleving van de aan de gebruiker opgelegde voorwaarden te 
controleren. 
Het AGB Assenede kan steeds een andere zaal toewijzen aan de gebruiker naargelang de noden en 
behoeften van zowel het AGB Assenede als de gebruiker. De gebruiker kan geen verzet aantekenen 
tegen de toewijzing van een andere zaal. 
 
ARTIKEL 3 – Toegangsuren 
De sporthal is het ganse jaar toegankelijk op volgende momenten: 
- Maandag t.e.m. vrijdag: van 8.30 uur tot 23.00 uur 
- Zaterdag: van 9.00 tot 23.00 uur* 
- Zondag: van 9.00 tot 18.00 uur* 
 

*Er wordt een uitzondering voorzien voor competitie op zaterdag en zondag: voor sportverenigingen 
die competitie spelen is de sporthal reeds toegankelijk vanaf 8.00 uur. 
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Het AGB Assenede behoudt te allen tijde het recht om de infrastructuur geheel of gedeeltelijk te 
sluiten en de eventuele reservaties te annuleren in geval van overmacht voor zolang als nodig. 
 

De sporthal is niet toegankelijk op volgende dagen: 
 Nieuwjaar en 2e nieuwjaarsdag (1 en 2 januari) 
 Pasen 
 Paasmaandag 
 Feest van de Arbeid (1 mei) 
 Onze Lieve Heer Hemelvaart  
 Pinksteren 
 Pinkstermaandag 
 Vlaamse feestdag (11 juli) 
 Nationale feestdag (21 juli) 
 Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (15 augustus) 
 Allerheiligen (1 november) 
 Wapenstilstand (11 november) 
 Kerstavond (24 december), vanaf 16.00 uur 
 Kerstdag (25 december) 
 Oudejaarsavond (31 december), vanaf 16.00 uur 

 

De sporthal wordt ieder jaar tijdens de zomer gedurende 3 weken gesloten. Deze periode wordt in 
het begin van het jaar vastgelegd en meegedeeld aan de betrokkenen. 
 
ARTIKEL 4 – Gebruiksvergoeding en waarborg 
Het gebruik van de sporthal is onderhevig aan gebruiksvergoedingen en wordt maandelijks 
gefactureerd. 
Bij laattijdige betaling zullen verwijlinteresten worden aangerekend. 
Bij niet-betaling van de vastgestelde vergoeding kan de toegang tot de sporthal geweigerd worden. 
 

De gebruiksvergoeding inclusief BTW per uur wordt als volgt vastgesteld: 
 

 TARIEF A TARIEF B TARIEF C TARIEF D TARIEF E 
 AGB Assenede Particuliere 

volwassenen + 
volwassenen 

sportclubs niet 
erkend door de 

gemeente 

Volwassenen 
sportclubs 

erkend door 
de gemeente 

Jeugd (-18 jaar), 
+ jeugd 

sportclubs niet 
erkend door de 

gemeente 

Jeugd (-18 jaar) 
sportclubs 

erkend door de 
gemeente 

volledige 
zaal 

Eigen gebruik € 24,00 € 18,00 € 13,00 € 9,00 

1/2e zaal Eigen gebruik € 12,00 € 9,00 € 6,50 € 4,50 
1/3e zaal Eigen gebruik € 9,00 € 6,50 € 5,00 € 3,50 
danszaal Eigen gebruik € 16,50 € 11,00 € 8,00 € 5,50 
polyvalente 
zaal 

Eigen gebruik € 16,50 € 11,00 € 8,00 € 5,50 

badminton /  
terrein 

Eigen gebruik € 5,00 € 2,50 € 2,50 € 2,50 

kleedkamer 
individueel 
gebruik 

Eigen gebruik € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 

*GSA = Gemeentelijke Sportraad Assenede 
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Tarief E is eveneens van toepassing voor het gemeentebestuur Assenede, het OCMW Assenede, 
adviesraden en feestcommissies van het gemeentebestuur Assenede, scholen gelegen in Assenede, 
politiezone Assenede-Evergem, brandweerzone Centrum, G-sportwerking (mensen met een 
handicap), intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, organisaties met een maatschappelijk doel 
waarvan de maatschappelijke zetel in Assenede gevestigd is en politieke partijen vertegenwoordigd 
in de gemeenteraad Assenede of het Vlaams parlement of het federaal parlement. 
De gebruiksvergoeding voor de scholen zal echter volledig door het gemeentebestuur gedragen 
worden. 
 

Bij het ter beschikking stellen van meer dan 6 aaneensluitende uren aan dezelfde gebruiker binnen 
hetzelfde tarief, wordt de maximumprijs vastgelegd op de prijs die zou betaald worden voor een 
reservatie van 6 uur. 
Voor PERIODIEK GEBRUIK en GROOTSCHALIG EENMALIG GEBRUIK (vb. organisatie van een tornooi) 
dient een waarborg van € 125,00 betaald te worden door de gebruiker. Dit gebeurt via overschrijving 
op het rekeningnummer van het AGB Assenede (IBAN BE17 0688 8897 5321 – BIC GKCCBEBB) 
uiterlijk 14 dagen voor het (eerste) gebruik. 
De waarborg wordt pas op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker terug gestort. 
 

Voor kleinschalig EENMALIG GEBRUIK dient geen waarborg gestort te worden (vb. huur 
badmintonterrein voor 1 uur). 
 
ARTIKEL 5 – Aanvraag of wijziging gebruik 
De gebruiker dient het gebruik van een sportzaal en de bijhorende sportaccommodatie ten minste 7 
dagen op voorhand online aan te vragen via https://reservaties.assenede.be. Een onlinereservatie zal 
steeds een optie zijn en nog geen bevestigde reservatie. Alle reservaties of latere wijzigingen moeten 
bevestigd worden door de sportdienst Assenede. 
 

Een gebruiksperiode start steeds op het uur of op het halfuur.  
Het reserveren van de sportzalen gebeurt minstens voor een volledig uur. Vanaf een volledig uur kan 
er per halfuur gereserveerd worden. 
Het klaarzetten en het opruimen dient vervat te zitten in de aanvraag. 
 

Alle aanvragen voor het komende sportseizoen van augustus tot en met juli, dienen jaarlijks te 
worden ingediend voor 15 april. 
De aanvraag gebeurt schriftelijk op de hiervoor voorziene formulieren en wordt ofwel via email ofwel 
persoonlijk afgegeven aan de sportdienst Assenede in de sporthal. 
Er wordt gestreefd naar de meest efficiënte bezetting. 
Aanvragen die na de afgesproken datum worden ingediend, zullen worden toegestaan voor zover de 
bezetting dit toelaat. 
Op basis van de ingediende aanvragen zal vanaf de maand juni de definitieve gebruikskalender voor 
het volgend seizoen worden opgesteld. 
 

Bij de toekenning van de accommodatie wordt met volgende prioriteiten rekening gehouden en in 
die volgorde: 

 Voorrang voor scholen: tijdens het schooljaar, van 8.30 tot 12.00 uur 
 Voorrang voor schoolsport: op woensdag van 12.00 tot 16.00 uur 
 Voorrang voor jeugd: van 16.00 tot 20.00 uur en op woensdag ook van 12.00 tot 16.00 uur 
 Voorrang voor senioren en G-sport: van 12.00 tot 16.00 uur 

 
Daarnaast gelden bijkomend volgende voorrangsregels, in die volgorde: 

 Organisaties van het AGB Assenede en het gemeentebestuur Assenede 
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 Sportverenigingen van binnen Assenede hebben voorrang op sportverenigingen van buiten 
Assenede 

 Binnensporten hebben voorrang op buitensporten 
 Groepssporters hebben voorrang op individuele sporters 
 Individuele sporters van binnen Assenede hebben voorrang op individuele sporters van 

buiten Assenede 
 

Het opzeggen of wijzigen van de ter beschikking stelling door de gebruikers van de sporthal dient ten 
minste 72 uur voor het tijdstip van ingang (online) te worden gemeld aan en bevestigd worden door 
de sportdienst Assenede. Indien dit niet gebeurt, wordt de ter beschikking stelling alsnog 
aangerekend, behoudens wanneer de gebruiker overmacht kan aantonen. 
 

Bij laattijdige annulaties van gebruik dat door het gemeentebestuur Assenede wordt betaald, zal de 
ter beschikking stelling aangerekend worden aan de gebruiker en niet aan het gemeentebestuur 
Assenede. 
 
ARTIKEL 6 – Infrastructuur  
BESCHIKBARE RUIMTES 

 De ter beschikking stelling omvat het gebruik van de sportzalen, met inbegrip van de 
kleedruimten, was- en sanitaire voorzieningen. 

 

SPORTMATERIAAL 
 Het sportmateriaal wordt geplaatst en opgeruimd door de gebruiker binnen de gebruikstijd, 

in aanwezigheid van een toezichthoudende persoon. 
 De gebruiker heeft respect voor het sportmateriaal dat na gebruik onbeschadigd en op de 

juiste plaats wordt teruggezet. 
 De verantwoordelijkheid voor het in de sporthal opgeborgen materiaal van de diverse 

sportverenigingen blijft steeds bij de sportverenigingen. Er kan geen enkel verhaal zijn tegen 
het AGB Assenede. 

 

TRIBUNES  
De mobiele tribunes en beschermmatten kunnen geplaatst worden op aanvraag door de gebruiker, 
in aanwezigheid van een toezichthoudende persoon. 
 
ARTIKEL 7 – Toegang 
TOEGANG EN VERTREK 

 De gebruikers hebben geen vrije toegang tot de sportzalen, maar dienen zich aan te melden 
bij een verantwoordelijke aangeduid door het AGB Assenede, die de gereserveerde ruimte 
zal openstellen. 

 Toegang tot de kleedkamers wordt verleend vanaf een half uur voor de aanvang van de 
vastgelegde gebruikstijd. 

 Toegang tot de zaal wordt pas verleend op het aanvangsuur. 
 De sportzaal wordt verlaten ten laatste 5 minuten voor het uur waarop het gebruik eindigt. 

Wanneer dit niet gebeurt, wordt een extra uur gebruik aangerekend. 
 De kleed- en wasruimten moeten ontruimd zijn een half uur na het tijdstip waarop het 

gebruik eindigt. Wanneer dit niet gebeurt, wordt een extra uur gebruik aangerekend. 
 De kleed- en wasruimten worden in een nette toestand ontruimd. Zoniet, zal een vergoeding 

van € 50,00 exclusief BTW aangerekend worden. De verwarming moet uit gezet worden. 
 Na de activiteit dienen de gebruikers zich af te melden bij de verantwoordelijke, die de 

ruimte zal afsluiten. 
 Alle activiteiten moeten om 23.00 uur beëindigd worden, behoudens voorafgaande 

toestemming van het AGB Assenede. 
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TOEGANGSVERBOD 
Er wordt geen toegang verleend aan: 

 Kinderen beneden de 12 jaar die niet vergezeld zijn van een volwassen verantwoordelijke, 
tenzij zij deelnemen aan georganiseerde activiteiten, trainingen of wedstrijden, of tenzij zij 
als supporter erkend worden door de ploegverantwoordelijke van een ploeg die op dat 
moment gebruik maakt van de sporthal. 

 Groepen of klassen waarbij geen verantwoordelijke is die de leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt, tenzij mits voorafgaande toestemming. 

 Personen die zich in een kennelijke staat van dronkenschap bevinden en personen onder 
invloed van verdovende middelen. 

 Personen vergezeld van huisdieren, met uitzondering van assistentiehonden. 
 
ARTIKEL 8 – Gebruiksregels 
PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER 

 De gebruiker zal tegenover het publiek en/of andere gebruikers de meest hoffelijke en 
correcte houding aannemen. 

 De gebruiker dient er voor te zorgen dat het gebruik van de sporthal, evenals het beschikbaar 
gestelde sportmateriaal, geschiedt in overeenstemming met de bestemming. 

 De gebruiker is verplicht de sportzalen en de bijhorende ruimtes in ordelijke staat te houden. 
 Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor voorziene afvalbakken. 
 De nodige zuinigheid wordt in acht genomen bij elektriciteits- en waterverbruik. 
 De gebruiker zal er voor zorgen dat de richtlijnen van de toezichthoudende personen 

opgevolgd worden. 
 De gebruiker is verplicht alle beschadigingen die tijdens het gebruik ontstaan zijn door de 

gebruiker of derden onmiddellijk te melden aan de toezichthoudende personen. 
 De gebruiker zal voor voldoende toezicht zorgen tijdens wedstrijden en/of evenementen. 
 De gebruiker zal er voor zorgen dat het publiek zich tijdens wedstrijden en/of evenementen 

ordelijk gedraagt. 
 De gebruiker zal er voor zorgen dat alle nooduitgangen en veiligheidsvoorzieningen in de 

sporthal vrijgehouden worden. 
 Bij gebruik van de EHBO-koffer dient de gebruiker dit te melden aan de toezichthoudende 

personen. 
 De gebruiker zal er voor zorgen dat alle verbodsbepalingen nageleefd worden. 
 Elke gebruiker dient het reglement na te leven. Voor wie dit niet doet, kan de toegang tot de 

ruimtes tijdelijk of definitief ontzegd worden. 
 

WEDSTRIJDEN EN BUITENGEWONE ORGANISATIES 
 Als er in de sporthal wedstrijden worden georganiseerd, is de gebruiker verplicht te zorgen 

voor de praktische organisatie zodat alles volgens de voorgeschreven regels kan 
plaatsvinden. 

 De gebruiker dient zich bij een buitengewone organisatie te schikken naar extra maatregelen 
die het AGB Assenede oplegt om de veiligheid te garanderen. Deze extra maatregelen 
worden schriftelijk vastgelegd. 

 

VERBODEN ACTIVITEITEN EN GEDRAGINGEN 
 De sportzalen mogen niet betreden worden met (naald)hakken, straatschoeisel en 

sportschoenen die al buiten de sporthal als straatschoeisel werden gebruikt, alsook met 
schoeisel met zwarte zolen die een onuitwisbaar spoor nalaten. 

 In de sportzalen mogen geen andere dranken dan water genuttigd worden, in afsluitbare 
plastieken flessen. 

 In de sportzalen mogen geen etenswaren genuttigd worden. 
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 De sporthal mag niet betreden worden met skeelers, rolschaatsen en skateboards. 
 Fietsen en andere voertuigen mogen niet in de sporthal geplaatst worden, met uitzondering 

van rolstoelen. 
 In de sporthal mag niet gerookt worden, mogen geen drugs genuttigd worden en mag geen 

kauwgom gebruikt worden. 
 In de sporthal mogen geen alcoholhoudende dranken genuttigd worden, behalve in de 

cafetaria. 
 Het gebruik van gas in het gebouw is ten strengste verboden. 
 Het gebruik van magnesium, krijt of soortgelijke stoffen kan verboden worden indien de 

vloer, matten of ander materiaal hierdoor verontreinigd of beschadigd wordt. 
 Kennisgevingen, affiches, reclame of aankondigingen van welke aard ook mogen in geen 

enkele ruimte aangebracht worden zonder voorafgaande toestemming van de sportdienst 
Assenede. 

 Materialen vreemd aan de sporthal mogen niet in de sportzalen of bijhorende ruimtes 
ondergebracht worden zonder toestemming van de sportdienst Assenede. 

 Het is niet toegelaten zich te begeven in de technische ruimten en bergingen. 
 

In bijzondere gevallen kan het AGB Assenede afwijkingen van deze bepalingen toestaan. Deze 
afwijkingen moeten schriftelijk en uitdrukkelijk zijn. 
 
ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 
De gebruiker zal zijn burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid, zijn risico voor brand en 
waterschade verzekeren.  
Voor ongevallen die in de sportzalen of de daarbij horende ruimten gebeuren, draagt het 
AGB Assenede geen verantwoordelijkheid, tenzij deze het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van de 
materialen en toestellen, eigendom van het AGB Assenede. 
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die door zijn fout aan het gebouw, aan het beschikbaar 
gestelde materiaal of aan de kleedruimten, was- en sanitaire voorzieningen wordt aangebracht. Deze 
schade, vast te stellen door de toezichthoudende persoon, zal worden hersteld op kosten van de 
aansprakelijke gebruiker. 
De gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de schade aangebracht door de bezoekende vereniging 
en haar leden, evenals door de toegelaten toeschouwers. 
De gebruiker verzaakt uitdrukkelijk aan elke verhaal t.o.v. het AGB Assenede voor wat betreft 
beschadiging, vernieling of verlies, wat ook de oorzaak is. 
 

AGB Assenede is niet verantwoordelijk voor het uitvallen of onderbreken van de elektriciteit of de 
verwarming noch voor de defecten / beschadiging aan de ter beschikking gestelde apparatuur 
waardoor de organisatie zou worden verhinderd of bemoeilijkt. 
 

De gebruiker dient zelf te voldoen aan alle gangbare voorschriften en wettelijke verplichtingen met 
betrekking tot het organiseren van evenementen (de geldende politiereglementen, de wet op het 
rookverbod in openbare gebouwen, de wet op de auteursrechten, geluidsnormen, het algemeen 
reglement op de arbeidsbescherming, …). 
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aangifte bij Unisono voor het gebruik van vooraf 
opgenomen muziek en/of live muziek. 
Alle belastingen, retributies, taksen, rechten en fiscale verplichtingen die voortvloeien uit de 
organisatie van een activiteit, zijn ten laste van de gebruiker. 
 
ARTIKEL 10 – Slotbepalingen 
PRIVACY 
In het kader van de reservaties van de sporthal worden persoonsgegevens verstrekt door de 
gebruiker. Het gemeentebestuur en AGB Assenede verwerken de gegevens conform de 
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privacywetgeving en nemen daarbij de rechten van de gebruiker strikt in acht.  
Voor meer informatie, zie https://www.assenede.be/nl/privacy.  
 
UITVOERING EN NALEVING VAN HET REGLEMENT 
Het AGB Assenede is belast met de uitvoering van dit reglement. 
Het AGB Assenede mag te allen tijde de ter beschikking gestelde zalen betreden om toezicht uit te 
oefenen op de naleving van de opgelegde voorwaarden en het bijwonen van de activiteit als 
toeschouwer/deelnemer. 
Het AGB Assenede behoudt te allen tijde het recht wijzigingen uit te voeren aan dit reglement. 
 
Het niet naleven van dit reglement zal aanleiding geven tot volgende maatregelen: 

 Onmiddellijke verwijdering uit de inrichting, te treffen door de toezichthoudende personen 
hiervoor aangesteld door het AGB Assenede. 

 Tijdelijk of definitief toegangsverbod tot de sporthal Assenede, door het AGB Assenede. 
 In geval van weerspannigheid kan de politie opgeroepen worden. 

 

Elke klacht of onregelmatigheid moet onmiddellijk en schriftelijk of per email aan de 
verantwoordelijke (zie art. 1) overgemaakt worden. 
 

BETWISTINGEN 
Alle betwistingen tussen AGB Assenede en gebruikers worden beslecht door de rechtbanken van het 
arrondissement Gent. 
 
 
 
 
Gelezen en goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 15.12.2021. 
 
 
 
 
 
Frederik Willems     Philippe De Coninck 
Secretaris      voorzitter 
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