
 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTHAL DE RING 
 
Artikel 1 – Accommodatie 
Onder “sporthal De Ring” wordt verstaan het gehele gebouw, gelegen Ambachtslaan 7, bevattende een grote sportzaal van 27 x 42m, een kleine van 13 x 12m, de 
kleedkamers, cafetaria en alle bijbehorende ruimten zoals inkomhal, sanitair, technische installaties, enz. 
 
Artikel 2 – Bezoekers – do’s & don’ts 
- De toegang tot het gebouw wordt geweigerd aan personen (in dronken toestand) die zich onbetamelijk, brutaal, agressief of onzedig gedragen. 
- Eten en te drinken is verboden in het gehele gebouw, met uitzondering van het cafetaria.  

Enkel water ten behoeve van de sporters is toegelaten op voorwaarde dat eventuele bevuiling onmiddellijk wordt schoongemaakt. 
- Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd 
- Er mag in het ganse gebouw niet gerookt worden noch kauwgum worden gegeten 
- Dieren worden niet in de inrichting toegelaten, met uitzondering van het cafetaria. 
 
Artikel 3 
Iedere bezoeker is gehouden het reglement te kennen en verbindt er zich toe dit stipt na te leven.  
 
Artikel 4 –  Propere sportschoenen  
De sportvloer mag enkel met propere sportschoenen betreden worden. De sportschoenen mogen geen verkleuring- en of verbrandingsstrepen op de sportvloer 
nalaten. De sportvloer mag niet betreden worden met schoeisel dat buiten gedragen wordt. 
 
Artikel 5 – Schade aan sportvloer 
Het gebruik van gelijk welk voorwerp of product dat schade zou kunnen toebrengen aan de sportvloer of andere delen van het complex is verboden. 
 
Artikel 6 – EHBO  
De sporthaluitbater beschikt over een algemene EHBO-koffer die ten alle tijden kan gebruikt worden door de verenigingen. Iedere vereniging is 
afzonderlijk verantwoordelijk voor de verzorging van hun leden en derden aanwezig in de sporthal. 
 
Artikel 7 – Kleedkamers  
In de gangen en kleedkamers worden enkel personen toegelaten die aan de sportbeoefening deelnemen.  
De sportbeoefenaars mogen uitsluitend die kleedkamers en stortbaden gebruiken die hen toegewezen worden door de sporthaluitbater. De kleedkamers worden 
30 minuten voor de aanvang van de gereserveerde uren ter beschikking gesteld van de gebruikers. Deze dienen ontruimd te zijn uiterlijk 30 minuten na het 
einduur van gebruik van de sportterreinen. 
De sleutel van de kleedkamer kan bekomen worden bij de sporthaluitbater in de cafetaria. De sporthaluitbater kan een persoonlijk voorwerp (identiteitskaart, 
rijbewijs, sleutels…) als onderpand vragen in ruil voor de sleutel van de kleedkamer. 
De kleedkamers moeten na gebruik goed afgesloten worden. Het overtollige water in de kleedruimte moet worden weggetrokken met de daarvoor voorziene 
trekker. En de kleedkamers dienen proper en opgeruimd achtergelaten te worden. 
 
Artikel 8 - Regelapparatuur 
De in het complex aanwezige regelapparatuur wordt uitsluitend bediend door de sporthaluitbater. 
 
Artikel 9 – Controle  
Voor de ingebruikname dient de sportzaal steeds te worden gecontroleerd. Beschadiging aan materiaal en infrastructuur voor of na het gebruik dient 
steeds onmiddellijk te worden gemeld bij de sporthaluitbater. 
 
Artikel 10 – Aanvangstijd 
De gebruikers van gereserveerde uren dienen minimum 15 minuten na de aanvangstijd aanwezig te zijn, zo niet kan de reservatie verbeurd worden, en het 
betreffende sportveld verder verhuurd worden aan derden.  
 
Artikel 11 – Annulatie 
Indien een geplande activiteit niet kan plaatshebben, dient de sporthaluitbater hiervan steeds verwittigd te worden. 
Verenigingen die de sportzaal huren op jaarbasis mogen tot één maand voor het begin van een kwartaal aan de sporthaluitbater de dagen opgeven waarop geen 
gebruik zal gemaakt worden van de hen toegewezen uren. Deze uren worden dan niet in rekening gebracht. Het totaal aantal geannuleerde uren die niet 
aangerekend wordt, kan maximum 10% bedragen van het totale aantal gehuurde uren op jaarbasis. 
 
Artikel 12 – Gebruik afdekmatten 
Om beschadiging aan de sportvloer tijdens evenementen te voorkomen, worden er gratis afdekmatten ter beschikking gesteld van de erkende Brechtse 
verenigingen. De afdekmatten bedekken circa 1/3e van de sporthal. Hiervoor dienen een aantal regels in acht genomen te worden: 
- Een aanvraag voor het gebruik van de matten richt u tot de sportdienst en de sporthaluitbater. 
- Om scheuren en schade te voorkomen, mogen de matten na het uitrollen niet meer omgekeerd worden. 
- Op gevaarlijke plaatsen (struikelen) dienen de matten aan elkaar geplakt  te worden met afplaktape die geen lijmresten achterlaat. Dubbelzijdige tape mag 

hiervoor niet gebruikt worden.  
- De matten dienen gereinigd te worden alvorens ze weer opgerold en opgeborgen worden. 
- Indien u scheuren of andere schade opmerkt aan de matten, dan dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan de sporthaluitbater en de sportdienst. 
 
Artikel 13 – Berging sportmateriaal 
Verenigingen kunnen, op eigen risico en mits toelating van de sporthaluitbater en het gemeentebestuur, eigen sportmateriaal stapelen in de voorziene bergruimte 
van zowel de grote zaal als de kleine zaal. De verenigingen of personen die gebruik maken van de sportzaal dienen het nodige respect op te brengen voor het 
materiaal zowel toebehorend aan het complex als aan de andere verenigingen. 
 



 

 

Artikel 14 – Respect voor uurregeling 
Het opstellen en wegbergen van de sportmaterialen gebeurt door de gebruikers binnen de afgehuurde periode. Elke vereniging is eraan gehouden het gebruikte 
materiaal tijdig te beginnen opruimen.  De sportvelden dienen stipt op het afgesproken einduur verlaten te worden.  
 
Artikel 15 – Publiciteit  
Het voeren van publiciteit in het complex dient te gebeuren volgens de geldende normen:  
- De plaatsing van vaste publiciteit en prijsafspraken daaromtrent moeten voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. De opbrengst 

komt de sporthaluitbater ten goede. 
- Het los plaatsen van of het los aanbrengen van publiciteitsborden mag gebeuren in het kader van competitiewedstrijden of sportevenementen. De 

opbrengst hiervan komt de inrichtende vereniging toe. 
 
Artikel 16 – Gebruiksaanvragen sporthal De Ring 
Gebruiksaanvragen dienen aangevraagd te worden via de sporthaluitbater, met uitzondering van de erkende Brechtse sportverenigingen die voor het 
ganse sportseizoen gebruik willen maken van de sporthal.  
 
Artikel 17 – Werkwijze voorrang reservaties Erkende Brechtse verenigingen 
Erkende Brechtse sportverenigingen die de sporthal willen vastleggen voor het ganse sportseizoen dienen hun aanvraag schriftelijk te richten  aan de sportdienst 
op de daarvoor terbeschikkinggestelde documenten. Elk jaar in de maand april wordt de jaarkalender vastgelegd voor de erkende Brechtse sportverenigingen 
dewelke op reglementaire wijze een aanvraag doen voor gebruik van sporthal De Ring.  
De toewijzing van uren voor erkende Brechtse verenigingen is de bevoegdheid van het gemeentebestuur op advies van de sportraad.  
De resterende uren kunnen vrij door de sporthaluitbater verhuurd worden. Andere gebruikers dienen hun reservatieaanvraag te richten aan de uitbater. 
 
Artikel 18 – Organisatie tornooi of sportevenement  
Als aanvulling op de evenementen van erkende Brechtse sportverenigingen die reeds in de jaarplanning vermeld worden, mag de concessiehouder extra 
sportevenementen toestaan in de sporthal. Daarbij mag het maximum van één sportevenement per maand van maximum 2 dagen niet overschreden worden 
(met inbegrip van de evenementen  van erkende Brechtse verenigingen die reeds vermeld staan in de jaarplanning).  
De alsdan vastgelegde uren door andere verenigingen komen te vervallen. De concessiehouder dient minimaal 2 maanden voorafgaand aan het sportevenement 
de sportdienst en de verenigingen die op dat ogenblik over de zalen beschikken schriftelijk te verwittigen.  
 
Artikel 19 – Derden  
Het is de gebruikers niet toegestaan de hen toegekende uren zonder voorafgaande toestemming van de sporthaluitbater of het gemeentebestuur aan derden af 
te staan. 
 
Artikel 20 
De sportzaal mag uitsluitend gebruikt worden voor de activiteit die in de aanvraag werd vermeld. 
 
Artikel 21 – Betalingen 
De tarieven voor het gebruik van Sporthal De Ring worden bepaald door het gemeentebestuur en zijn terug te vinden op de website van de gemeente Brecht.  
Ze kunnen tevens opgevraagd worden bij de gemeentelijke sportdienst of bij de sporthaluitbater. 
Alle vergoedingen voor gebruik van de sporthal dienen betaald te worden aan de sporthaluitbater. 

- Sportverenigingen, welke een seizoensovereenkomst hebben, betalen per kwartaal voorafgaand aan het gebruik. 
- Sportbeoefenaars die eenmalig gebruik maken, betalen aan de sporthaluitbater voorafgaand aan het gebruik. 

Indien de gebruiker niet komt opdagen, wordt steeds de gebruiksvergoeding aangerekend. 
 
Artikel 22 – Aansprakelijkheid 
Het gemeentebestuur en de sporthaluitbater kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke 
aard naar aanleiding van de toegestane activiteiten of van de toegestane lokalen. Het gemeentebestuur en de sporthaluitbater zijn niet 
verantwoordelijk voor ongevallen, brand, verlies, diefstal en dergelijke, veroorzaakt tijdens de gehuurde periode.  
 
Artikel 23 – Verzekering en taksen  
Alle huurders en gebruikers dienen zelf een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een brandverzekering te nemen voor de eigen inboedel. 
De huurder blijft ook steeds verantwoordelijk tegenover derden. Hij blijft gehouden tot betaling van alle mogelijke verschuldigde taksen, belastingen 
en auteursrechten. 
 
Artikel 24 – Verantwoordelijkheid  
De huurder is zelf verantwoordelijk voor iedere schade, die door hem, zijn leden, zijn supporters en zijn bezoekers (de tegenploeg), aan de sporthal en 
uitrusting wordt toegebracht. Verenigingen die schade toebrengen aan de accommodatie dienen dit onmiddellijk te melden aan de sporthaluitbater. 
Herstellingskosten zijn steeds ten laste van de huurder.  
Bij vernieling of beschadiging of bij het niet naleven van de afspraken vermeld in dit reglement kan de verdere terbeschikkingstelling van de sporthal 
ontzegd worden, ongeacht de strafrechtelijke vervolging en burgerrechterlijke schadevergoedingen. 
  
Artikel 26 – Klachten  
Klachten, ideeën en suggesties van gebruikers kunnen gedeponeerd worden in de klachtenbus in de inkomhal van de sporthal. Deze klachtenbus wordt op 
regelmatige basis geleegd.  
 
Artikel 27 – Uitzonderingen  
Het College van Burgemeester en Schepenen is gemachtigd afwijkingen toe te staan op dit reglement. 


