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HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTHAL EN KLEEDKAMERS SPORTCENTRUM MARIENBORGH 
 
Art. 1. Verenigingen en individuelen, die gebruik maken van de sporthal en de kleedkamers 
nemen kennis van dit huishoudelijk reglement en zijn akkoord dit reglement na te leven. 
 
Art. 2. Sportaria cvba, verantwoordelijk uitbater, kan de toegang tot de vernoemde lokalen 
weigeren aan degenen die het reglement overtreden of niet tijdig hun betalingen verrichten. 
Art. 3. De naleving van dit reglement wordt gecontroleerd door de aangestelde van Sportaria 
cvba. 
Art. 4. Het gebruik van de sporthal en de kleedkamers is toegestaan mits reservatie en na 
contante betaling van de huurprijs ter plaatse. 
Art. 5a. Reserveren gebeurt via de online reservatie-tool op website www.marienborgh.com. Bij 
problemen of speciale aanvragen dient er per e-mail contact genomen te worden. Alle 
goedkeuringen/weigeringen worden steeds per e-mail doorgegeven.  
Art. 5b. Annulatie bij vaste verhuring (contract) is niet mogelijk. Bij losse 
verhuring minstens 24u op voorhand (telefonisch/mail). Wie niet opzegt binnen de voorziene 
termijn, betaalt de normale zaalhuur. 
Art. 6. Sportverenigingen die spelen volgens een competitiekalender brengen hun kalender 
binnen vóór 1 september. 
Art. 7. De betrokken sportruimte dient stipt te zijn ontruimd van zodra de huurtijd is 
verstreken. Competitieclubs die “opwarmtijd” nodig hebben, dienen hiermede rekening te 
houden bij de aanvraag van hun uren. 
Art. 8. De huurders plaatsen de sporttoestellen op de voorziene plaatsen in de sporthal. Ze 
plaatsen na gebruik de sporttoestellen op de voorziene plaatsen in de bergruimte van de 
sporthal. Verenigingen die na elkaar dezelfde toestellen gebruiken dienen in overleg te bepalen 
dat alles op zijn plaats terechtkomt. Het spreekt voor zich dat degene die het laatst gebruik 
maakt van een toestel het ook opbergt. 
Art. 9. De kleedkamers worden niet vroeger benut dan 20 minuten voor de aanvang van de 
huurtijd en zij moeten ontruimd worden binnen de 30 minuten na afloop van de huurtijd. 
Art. 10. Verlichting en verwarming worden nooit bediend door de gebruikers zonder 
voorafgaande toestemming. 
Art. 11a.De toegang tot de sporthal, kleedkamers en nevenzalen wordt geweigerd aan: dieren, 
personen die in dronken toestand verkeren, zich onbetamelijk, brutaal, agressief of onzedig 
gedragen. 
Art. 11b. Het is absoluut verboden de sportvloer te betreden met schoenen die sporen 
nalaten. 
Art. 12. Het is absoluut verboden te roken in de kleedkamers en in de sporthal. 
Competitieploegen zijn genoodzaakt hun supporters hierop te wijzen! 
Art. 13a. Dranken, uitzondering voor water in plastiek flessen, mogen onder geen enkele 
voorwaarde binnengebracht worden in de sporthal. Na gebruik van de sporthal en/of 
kleedkamers dient de huurder deze proper achter te laten.  Dwz, het verwijderen van afval, 
verwijderen van zand op de sportvloeren, enz ... 
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Art. 13b. Het is niet toegelaten eet- of drinkwaren te verkopen in de sporthal of op het domein 
van Sportcentrum Mariënborgh. Mits samenspraak met de verantwoordelijke uitbater kunnen 
hierop uitzonderingen toegestaan worden in het kader van welbepaalde clubactiviteiten. 
Art. 14. De schade, aangebracht aan de gebouwen of installaties moet onmiddellijk gemeld 
worden aan de verantwoordelijke uitbater. De persoon of vereniging verantwoordelijk voor de 
aangebrachte schade zal deze vergoeden. 
Art. 15. Voor eenmalig gebruik dient de verschuldigde huurprijs vooraf te worden betaald. Voor 

het gebruik aan de hand van een wedstrijd- en trainingskalender wordt op regelmatige 

tijdstippen een afrekening opgesteld en overgemaakt, dewelke betaalbaar is binnen de 30 

dagen na factuurdatum. 

Art. 16. De sleutels – indien van toepassing - dienen afgehaald te worden bij de 

verantwoordelijke uitbater mits het afgeven van eigen (auto)sleutels. Na gebruik worden de 

sleutels onmiddellijk terugbezorgd en worden de (auto)sleutels teruggegeven. 

Art. 17. De verantwoordelijke uitbater noch de eigenaar van het Sportcentrum Mariënborgh kan 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen of vernielingen van persoonlijke 

voorwerpen in de kleedkamers, in de sporthal en op het domein van Sportcentrum 

Mariënborgh. Ze kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen die 

voorvallen op het gehele domein. 

Art. 21. Het is verboden de gehuurde sportinfrastructuur onder te verhuren. Wanneer dit toch 

gebeurt, wordt dubbele huur aangerekend. 

Art. 22. De verantwoordelijke uitbater of de eigenaar van Sportcentrum Mariënborgh kan ten 

allen tijde het sportcentrum sluiten om redenen van openbaar nut, veiligheid, in geval van 

overmacht of uit gezondheidsoverwegingen. Geen enkele gebruiker kan hiervoor 

schadevergoeding vorderen. 

Art.23. Dit reglement kan ten allen tijde aangepast, vervolledigd of gewijzigd worden door de 

verantwoordelijke uitbater. Alle gevallen die niet in onderhavige reglementen voorzien zijn, 

worden geldig door de Raad van Bestuur van de verantwoordelijke uitbater beslecht. 

 

 

Dit reglement is van toepassing vanaf 01-12-2016. 

 

 


