
1. Gebruikersreglement hondenlosloopweides 
 
Artikel 1: Onderhavig reglement is van toepassing op alle hondenlosloopweides op het grondgebied 
van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en is louter toegankelijk voor honden en hun begeleiders. De 
hondenlosloopweides mogen niet worden gebruikt voor andere evenementen/doeleinden, dan deze 
vermeld onder artikel 1’. 
 
 
Artikel 2: Elke hond is toegelaten tot de hondenlosloopweide met uitzondering van: 

 Agressieve en/of bijtende honden 
 Onverzorgde honden 
 Loopse honden 
 Honden met een waarneembare/besmettelijke ziekte  

  
Artikel 3:  ‘Indien u gebruik wenst te maken van een hondenlosloopweide, dient u uw hond rustig te 
houden, teneinde de rust van buren niet te verstoren’. 

 Artikel 4: Elke hond draagt verplicht een halsband of harnas, zodat de begeleider op elke moment 
 zijn/haar hond bij zich kan nemen. De begeleider bepaalt zelf of het aangewezen is om een muilband 
 te voorzien voor zijn/haar hond. 

Artikel 5: Als er al een hond aanwezig is op de hondenloopweide, vraag dan even aan zijn begeleider 
of het stoort dat jouw hond erbij komt. 
 
Artikel 6: Elke begeleider is minimum 12 jaar en verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hond(en) 
onder zijn begeleiding en voor de schade die zijn hond aanricht aan de infrastructuur, derden of 
andere honden. 
 
Artikel 7: Het gemeentebestuur kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele schade die werd aangericht aan andere honden of derden. 
 
Artikel 8:  Enige vorm van mishandeling van de hond is ten strengste verboden. 
 
Artikel 9: Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het sluiten van de poort. 
 
Artikel 10: De hond blijft aangelijnd tot in de hondenlosloopweide.  
 
Artikel 11: Ruim ook in de hondenlosloopweide de hondenpoep op en deponeer deze, net zoals 
verpakkingen van eten en drinken, in de gepaste vuilnisbak. 
 
Artikel 12: Bij het vertonen van agressief gedrag, dient de hondenlosloopweide onmiddellijk te worden 
verlaten. 
 
Artikel 13: Elke gebruiker van de hondenlosloopweide kan het gebruikersreglement raadplegen op de 
gemeentelijke website en wordt geacht de inhoud ervan te kennen en het reglement na te leven. 

  


