REGLEMENT

Gemeenteraad van 30-01-2014

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE POLYVALENTE ZAAL IN HAL 4 (JUNIOR CITY) VAN
HET SPORTCENTRUM HOUTEMVELD
Artikel 1
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder de polyvalente zaal in hal 4 (Junior City) van het
sportcentrum Houtemveld, de inkomhal aan de achterzijde van het gebouw hal 4 (Junior City) van het
sportcentrum Houtemveld, gelegen aan de Sporthalstraat 8 te Tienen, de zaal op de bovenverdieping en het
sanitair voor dames en heren verstaan.
Artikel 2
§ 1. Iedere aanvraag om over de polyvalente zaal te kunnen beschikken, dient schriftelijk gericht te worden
aan de stad Tienen, dienst sport, Reizigersstraat 81 te 3300 Tienen.
§ 2. De aanvraag vermeldt de periode/dagen/uren, de aard en de omschrijving van de activiteit.
§ 3. Aanvragen kunnen maximaal één jaar op voorhand ingediend worden.
§ 4. Bij de behandeling van de aanvragen is de aanvraagdatum prioritair. Een optieperiode van 15 dagen is
toegestaan.
§ 5. Indien de aanvraag wordt ingewilligd, wordt een gebruikersovereenkomst tussen de gebruiker en de stad
Tienen afgesloten.
§ 6. Het gebruik van de polyvalente zaal voor andere doeleinden dan opgegeven in de aanvraag, heeft de
onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst tot gevolg, en dit zonder dat de stad Tienen hiervoor enige
vergoeding, van welke aard dan ook, verschuldigd is.

dienst sport

Artikel 3
§ 1. De door de gebruiker verschuldigde retributie is bepaald in het retributiereglement op het gebruik van de
stedelijke sportaccommodaties, voor deelname aan sportactiviteiten en verhuur van materialen.
§ 2. De verschuldigde retributie dient door de gebruiker betaald te worden binnen de 30 dagen na ontvangst
van de maandelijkse factuur. Dit bedrag dient vereffend te worden door storting op rekeningnummer van de
stad Tienen aan de hand van het overschrijvingsformulier dat aan de factuur is gehecht.
§ 3. Zelfs indien de gebruiker geen gebruik maakt van de polyvalente zaal, is de retributie verschuldigd.
Artikel 4
§ 1. Het is de gebruiker niet toegestaan de polyvalente zaal onder te verhuren, ter beschikking te stellen of in
gebruik te geven aan een derde. Evenmin mag hij de polyvalente zaal onderverhuren, in gebruik geven of ter
beschikking stellen aan zijn leden voor andere doeleinden dan deze vermeld in de aanvraag. Het is
verenigingen die binnen een bepaalde sporttak een samenwerkingsverband hebben aangegaan, toegelaten
een gezamenlijke (groeps)aanvraag tot gebruik van de polyvalente zaal in te dienen.
§ 2. De gebruiker mag in de polyvalente zaal geen winstgevende activiteiten uitoefenen, tenzij het eventueel
vragen van een toegangsprijs.
Artikel 5
De stad Tienen stelt de polyvalente zaal ter beschikking zonder toezicht.
Artikel 6
Het is de gebruiker verboden ramen, deuren, muren, panelen, vloeren en plafonds, alsook eender welk
onderdeel van de infrastructuur te beplakken, te verven, te vernissen, er andere kleurstoffen of
hechtmiddelen op aan te brengen of er op te schrijven.

Artikel 7
§ 1. De gebruiker is ten opzichte van de stad Tienen aansprakelijk voor alle door hemzelf, zijn
vertegenwoordigers of deelnemers aan de door hem ingerichte activiteit veroorzaakte schade aan het gebouw
(waarin de polyvalente zaal gevestigd is) en aan de aan de stad Tienen toebehorende materialen. Indien
derhalve schade wordt vastgesteld, dient de gebruiker deze dienen te vergoeden. Hij zal hiervoor de nodige
verzekeringen afsluiten.
§ 2. Indien er bij de aanvang van de activiteit geen tegensprekelijke vaststelling van gebreken of
mankementen aan het gebouw of aan de aan de stad toebehorende materialen wordt opgesteld, wordt
vermoed dat de polyvalente zaal en de materialen in goede staat verkeren.
§ 3. De gebruiker dient de aan de stad toebehorende materialen ook na het beëindigen van de activiteit
gereinigd terug te geven.
§ 4. Indien de gebruiker nalaat de door hem veroorzaakte schade te vergoeden binnen de 14 dagen of de
materialen niet gereinigd teruggeeft, kan de gebruikersovereenkomst beëindigd worden, zonder dat deze
beëindiging aanleiding geeft tot betalen van enige vergoeding, van welke aard dan ook, in hoofde van de stad
Tienen, en kan hem het recht ontzegd om in de toekomst nog in aanmerking te komen om de polyvalente zaal
te mogen gebruiken.
Artikel 8
§ 1. Onmiddellijk na het beëindigen van de activiteit, moeten de materialen en voorwerpen die aan de
gebruiker toebehoren, verwijderd worden. Bij gebreke hieraan, is de gebruiker een bijkomende vergoeding
van 50 euro per dag verschuldigd.
§ 2. De stad Tienen is in geen geval aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van goederen die aan de
gebruiker toebehoren.
Artikel 9
De stad Tienen is evenmin in geen geval aansprakelijk voor ongevallen voor, tijdens of na de uitoefening van
de activiteit. De gebruiker dient zich hiervoor zelf te verzekeren, evenals de stad te vrijwaren tegen
vorderingen desbetreffend.
Artikel 10
§ 1. In de polyvalente zaal mogen geen voedingswaren bereid, noch genuttigd worden.
§ 2. Er geldt een absoluut rookverbod in de polyvalente zaal.
Artikel 11
§ 1. Het aantal aanwezigen in de polyvalente zaal dient beperkt te worden tot maximum 120 personen
(conform de onderrichtingen van de brandweer).
§ 2. De nooduitgangen en de doorgangen er naar toe, dienen te allen tijde vrij te zijn obstakels.
Artikel 12
§ 1. Het opzeggen of de vraag tot verlenging van de overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de
polyvalente zaal dient ten minste één maand voor de aanvang van de activiteit te gebeuren door middel van
een aangetekend schrijven, te richten aan de dienst sport van de stad Tienen.
§ 2. Tijdens de opzegperiode dient de gebruiker de vergoeding verder te betalen, zelfs indien hij geen gebruik
maakt van de polyvalente zaal.
Artikel 13
§ 1. De stad houdt zich het recht voor om gedurende één of meer uren over de polyvalente zaal te
beschikken, mits zij de gebruiker hiervan tenminste 3 weken op voorhand in kennis stelt.
§ 2. Zij kan tevens te allen tijde eenzijdig de dagen en uren van terbeschikkingstelling wijzigen, zonder
hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn.
§ 3. De stad Tienen kan omwille van redenen van openbaar nut of bij uitvoering van grote werken de
gebruikersovereenkomst beëindigen, zonder dat deze verbreking aanleiding geeft tot de betaling van enige
vergoeding, van welke aard dan ook.

Artikel 14
§ 1. De stad Tienen heeft steeds het recht toezicht uit te oefenen en desgevallend, om redenen van openbare
orde of veiligheid, personen te verwijderen of hen de toegang te ontzeggen.
Artikel 15
Bij niet naleving van de bepalingen van onderhavig reglement kan de stad Tienen de tussen de stad Tienen en
de gebruiker afgesloten gebruikersovereenkomst onmiddellijk beëindigen, zonder hiervoor een vergoeding,
van welke aard dan ook, verschuldigd te zijn.

