Spelregels gebruik sporthal Montaignehof (Sportoase)

Zalen en uren:
Door “Sportoase” wordt aan “de gebruiker” in de periode van september 2018 tot en met juni
2019 volgende infrastructuur ter beschikking gesteld:
Dag
Woensdag

Gevechtsportzaal
17u-18u
20u30-22u

In de huur is begrepen :
• gebruik van sportzaal
o zoals schriftelijk overeengekomen met Sportoase
o volgens de kalenders die schriftelijk overgemaakt werden aan Sportoase en
goedgekeurd werden door Sportoase
• gebruik van kleedkamers en douches.
• gebruik van de vaste installaties in de sporthal (doelen, netten, baskettorens,…) die
eigendom zijn van “Sportoase”.

“de gebruiker” krijgt bij het betreden van de infrastructuur één of meerdere groepskleedkamers
toegewezen. “de gebruiker” kan geen bijkomende kleedkamers gebruiken, ook al zijn deze vrij.
De kleedkamers kunnen gebruikt worden vanaf 10 minuten vóór de start van de in artikel 1
vermelde uren tot 15 minuten na het einde van de in artikel 1 vermelde uren. De kleedkamers
kunnen niet afgesloten worden tijdens de activiteiten.
“Sportoase” en Oficina da Capoeira kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal
of vandalisme.
De overige delen van het sportcentrum, met uitzondering van de aan de clubs toegewezen
bergruimtes, zijn voor “de gebruiker” niet toegankelijk.
Tijdsduur van gebruik
Het is verboden voortijdig het terrein te betreden zodat de aan de gang zijnde activiteit niet wordt
onderbroken (wachten in gang of kleedkamer).
Sluiting sporthal
“Sportoase” kan ten allen tijden de sporthal of een gedeelte ervan sluiten, om reden van
overmacht zonder dat om het even wie hiervoor enige schadevergoeding kan vorderen. In geval
van bijzondere wedstrijden, tornooien of evenementen heeft “Sportoase” steeds het recht de
reeds toegestane ingebruikname tijdelijk op te schorten, mits dat de betrokken clubs hiervan
minimaal twee weken op voorhand worden ingelicht.
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Publiciteit/Reclame
Het is in principe verboden om publiciteit of andere vormen van reclame in de sporthal aan te
brengen.
Het is strikt verboden kennisgevingen, affiches of aankondigingen van welke aard dan ook in de
sportaccommodatie of bijbehorende ruimten aan te brengen zonder toelating van “Sportoase”.
Ook het aanbrengen van papieren aan deuren of ramen is niet toegestaan. Dit kan alleen
gebeuren in overleg met “Sportoase”.
Gebruiksvoorwaarden
Bij het gebruik van de sporthal dienen de volgende voorwaarden in acht genomen te worden:
• het betreden van de sportvloer is uitsluitend toegestaan met aangepast sportschoeisel.
Een verantwoordelijke van “Sportoase” kan het schoeisel controleren en heeft
daaromtrent alle verantwoordelijkheid.
• de toestellen en materialen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij
bestemd zijn.
• de “gebruiker” is eraan gehouden het alleenrecht, verleend aan de uitbater van het
cafetaria, te eerbiedigen inzake verkoop en leveringen van dranken of andere
consumpties in de meest uitgebreide zin of dit moet anders overeengekomen zijn met
“Sportoase”.
• de sporthal en de materialen worden gebruikt als door een goede huisvader en
teruggeplaatst op de aangegeven plaatsen in de berging, volgens de instructies te
vinden in de berging.
Het is strikt verboden:
• wijzigingen aan te brengen in de regeling van verwarming of verlichting.
• fietsen en/of andere vervoermiddelen in de sporthal te plaatsen
• dieren in de sporthal te brengen
• met etenswaren van welke aard ook, glas en/of drank de sporthal te betreden
• de sporthal te betreden met schoeisel dat schade toebrengt aan de vloer of de netheid
van de sporthal verstoord
• te roken in het ganse complex
• agressief gedrag te vertonen
• de grote tribune te gebruiken zonder toestemming van “Sportoase”

“Sportoase” kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade van
lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane activiteiten of van het gebruik
van toegestane lokalen of uitrustingen. “Sportoase” kan evenmin aansprakelijk gesteld worden
voor verlies, of diefstal van persoonlijke bezittingen, sportplunje, spelersmateriaal of dergelijke,
ook niet indien de gelegenheid gegeven wordt om al dan niet tegen betaling voorwerpen van
waarde of kleding in bewaring te geven.
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