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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
GEMEENTELIJKE SPORTHALLEN 

 
 

 

 

HOOFDSTUK 1  ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 1.1 Beheerder 

 

De sporthallen en nevenlokalen worden beheerd door het autonoom gemeentebedrijf Sint-

Pieters-Leeuw (AGB). 

 

Het autonoom gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw heeft voor de uitvoering van haar 

opdrachten aangestelden via de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. In de praktijk geldt de 

sportdienst van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw als aanspreekpunt voor alle zaken die 

verband houden met bovenvermelde sportaccommodatie. 

 

Artikel 1.2 Beschrijving en maximumcapaciteit 

 

1. Sport- en Recreatiecentrum A.J. Braillard 

Grote sporthal, kleine sporthal, omnizaal, petanquepleinen, vergaderokaal en kleedkamers 

 

2. Wildersportcomplex 

Grote sporthal, gevechtslokaal, vergaderlokaal en kleedkamers 

 

De benaming “sporthal” slaat op de eigenlijke sportruimte en alle bijbehoren. 

 

Artikel 1.3 Toegelaten activiteiten 

 

De sporthal zal uitsluitend gebruikt worden voor  sportdoeleinden, tenzij afwijkende 

beslissingen van het lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw.  

 

Van de sporthal en de bijbehorende lokalen mag geen gebruik worden gemaakt  

- als er onderhoudswerken worden verricht; 

- als het lokaal bestuur de hal nodig heeft voor een eigen activiteit. 

 

De sportdienst  zal de betrokkenen die op dat ogenblik de sporthal huren, tijdig schriftelijk 

verwittigen. 

 

Artikel 1.4 Openingsuren 

 

De sporthallen zijn open  

- van maandag tot zaterdag van 8.00 tot 23.00 uur; 

- op zondag van 9.00 tot 15.30 uur. 

 

De sporthallen zijn altijd gesloten op feestdagen. 

 

 

AGB 

SINT-PIETERS-

LEEUW  
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HOOFDSTUK 2  TARIEVEN 
 

Artikel 2.1 Inbegrepen kosten 

 

In de huurtarieven zijn het gebruik van sporthal, materiaal eigendom van de AGB en 

gebruik van de kleedkamers inbegrepen. 

 

 

De vergoeding moet voor de ingebruikname worden betaald. Erkende verenigingen betalen 

volgens de bepalingen van de facturatie. 

HOOFDSTUK 3  PRAKTISCHE AFSPRAKEN 
 

Artikel 3.1 Eigen risico 
 

Het betreden van het complex gebeurt volledig op eigen risico, t.t.z. het lokaal bestuur 

Sint-Pieters-Leeuw, noch zijn aangestelden, zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke 

ongevallen of diefstallen. 

 

Artikel 3.2 Toegankelijkheid 

 

De sporthallen en de  lokalen mogen niet worden betreden zonder toelating van de 

aangestelde verantwoordelijke of zijn afgevaardigde. 

 

De sportvloer mag alleen door  sportbeoefenaars  worden betreden. De gebruikers moeten 

er op toezien dat de sportvloer wordt beschermd met de ter beschikking gestelde matten 

bij plaatsing van toestellen en bij betreding door toeschouwers bij uitzonderlijke 

activiteiten uitsluitend na goedkeuring door de sportdienst. 

 

De tribune is vrij toegankelijk voor toeschouwers tijdens de perioden van sportbeoefening 

in de sporthal.  

 

Dieren zijn niet toegelaten in de sporthallen. 

 

De gebruikers van de sporthal mogen de zaal niet betreden voor het overeengekomen uur. 

 

De gebruikers dienen zich te houden aan de aangewezen terreinen. Ze plaatsen het 

materiaal op de voorziene plaatsen en iedereen verlaat de zaal ten laatste op het 

overeengekomen einduur. Het hinderen van medegebruikers van de sporthal is niet 

toegestaan. 

 

Er mag enkel water of sportdrank meegenomen worden in de sportzalen. Frisdranken en 

alcoholische dranken zijn niet toegelaten. 

 

Artikel 3.3 EHBO 

 

Gebruikers moeten bij elk gebruik van de sporthal in het bezit te zijn van een volledige 

EHBO-koffer. 

 

Artikel 3.4 Kledij en hygiëne 

 

De kledij moet voldoen aan de vereisten van de beoefende sport en aan  de normen van 

de hygiëne. 

 

Het gedragen schoeisel moet zuiver zijn, in overeenstemming met de bepalingen van de 

beoefende sport. Het mag de vloerbekleding niet beschadigingen noch sporen erop nalaten 

Uitsluitend sportschoenen worden toegelaten. 
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De kleedkamers, stortbaden, toiletten en wasbekkens moeten zuiver en hygiënisch worden 

gehouden. Het is verboden verbanden, afval of voorwerpen die de leidingen kunnen 

verstoppen in de toiletten te werpen. 

 

Het is verboden voorwerpen, afval, papier en dergelijke achter te laten in de installaties.  

Papier en afvalmanden zijn voorzien. 

 

Artikel 3.5 Materiaal 

 

De installatie die de gebruikers nodig hebben,  wordt door hun zorgen opgesteld en 

teruggeplaatst in de daartoe voorziene bergruimte enop de  aangeduide plaats binnen de 

hun toegestane periode. 

 

Het is verboden toestellen of materieel te verplaatsen tenzij dit voor de beoefende activiteit 

onontbeerlijk is.  De wezenlijke bestemming van materieel en toestellen mag niet gewijzigd 

worden. 

 

De toestellen die eigendom zijn van de verenigingen worden door deze laatste 

onderhouden. 

 

Elke beschadiging moet onmiddellijk aan de aangestelde verantwoordelijke of de 

sportdienst worden gemeld. 

 

Artikel 3.6 Nutsvoorzieningen 

 

Enkel het dienstpersoneel is bevoegd om de temperatuur van de lokalen te regelen.  

De gebruiker is gehouden bij gebruik van licht en water de nodige zuinigheid in acht te 

nemen.  Verkwisting brengt verhoogde werkingskosten en dus ook verhoogde huurgelden 

mee ten laste van de gebruikers. 

 

Artikel 3.7 Publiciteit 

 

Het plaatsen van publiciteit is toegelaten, doch enkel bij officiële wedstrijden of 

manifestaties en mits akkoord en aan de voorwaarden bepaald door de Sportdienst. 

De panelen worden door de betrokken club geplaatst en weggenomen. 

 

Artikel 3.8 Beschadigingen 

 

Beschadigingen aan de gebouwen of installaties zal de sportdienst voor rekening van de 

dader laten herstellen en indien nodig daartoe een rechtsvordering instellen. 

 

Artikel 3.9 Brandvoorkoming 

 

Er geldt een absoluut rookverbod in de sportruimten en in de kleedkamers. Alle andere 

handelingen die oorzaak kunnen zijn van brand, zijn eveneens uit den boze. 

 

Artikel 3.10 Cafetaria 

 

De bezoekers aan de cafetaria zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet op de 

beteugeling van de dronkenschap en op het bijzonder Gemeentelijk Reglement voor  wat 

betreft de openingsuren voor drankslijterijen. 

 

Het is verboden consumpties (chips, wafels, e.d.) of glazen mee te nemen in de sporthal. 

Uitsluitend plastieken flessen water en sportdrank worden toegestaan (zie ook punt 3.2.). 

 

Artikel 3.11 Sancties 

 

Bij het niet naleven van dit reglement behoudt het AGB Sint-Pieters-Leeuw het recht 

sancties te treffen en de toegang tot de sporthal te ontzeggen aan personen of 

verenigingen na deze gehoord te hebben.  De sportdienst  of zijn afgevaardigden hebben 
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de bevoegdheid onmiddellijk op te treden bij het vaststellen van inbreuken op het 

reglement. 
 

 
HOOFDSTUK 4  SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 4.1 Inwerkingtreding 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en heft alle reglementen met hetzelfde 

onderwerp op. 

 

 


