
GEMEENTELIJKE SPORTDIENSTMOERBEKE 

Gemeentelijke Sportdienst   B-9180 Moerbeke-Waas 
Hospicestraat 15B - Moerbeke    09/326.71.93 

 
Overeenkomst voor het gebruik van de sporthal, benedenverdieping, zoals omschreven in bijlage, 

afgesloten tussen het gemeentebestuur en:  

Verantwoordelijke:  

Adres:  

Telefoonnummer:  

Bedrijfnummer:. 

 

Aard van de activiteiten + sporttak: training en wedstrijden badminton en new games (omnisport) 

Tijdens de volgende periode (dagen + uren):  

Maandagen: Gewenste uren:  

Woensdagen:Gewenste uren::  

Zaterdagen:Gewenste uren:  

Zondagen:Gewenste uren:  

 

Deze overeenkomst is eenmalig of loopt van 01/09/2019 tot en met 30/12/2019. 

De huurprijs bedraagt €   

per uur x  uren =€ wordt betaald bij ondertekening van dit contract/na ontvangst van de factuur.  

Tijdens het gebruik van de sporthal kunt u over 2 kleedkamers beschikken. 

De algemene voorwaarden worden bij ondertekening van dit contract als gelezen en aanvaard 
beschouwd. 
 
Te Moerbeke-Waas, op 08/2019 
 
De huurder,    De Algemeen Directeur,  De Burgemeester, 
     Karin Van de Sompel   Robby De Caluwé 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUUROVEREENKOMST SPORTHAL – najaar 2019 
HOSPICESTRAAT 18 – 9180 MOERBEKE 



GEMEENTELIJKE SPORTDIENSTMOERBEKE 

Gemeentelijke Sportdienst   B-9180 Moerbeke-Waas 
Hospicestraat 15B - Moerbeke    09/326.71.93 

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST: 
 
1) Eén contractant: 
Deze overeenkomst regelt de rechtsverhoudingen tussen 
het gemeentebestuur en de medeondertekenaar die 
optreedt als vertegenwoordiger van de aanvragende groep 
(hierna de gebruiker genoemd). Hierdoor krijgt de gebruiker 
het exclusief gebruiksrecht van de sporthal, 
benedenverdieping  en de kleedkamers tijdens de op 
voorzijde opgesomde periode. Dit gebruiksrecht kan niet 
worden overgedragen aan een andere gebruiker. 
 
2) Huishoudelijk reglement: 
Iedere gebruiker wordt geacht het specifiek huishoudelijk 
reglement van de sporthal waar de activiteiten plaatsvinden 
te kennen en strikt na te leven. Dit reglement kan steeds in 
de sporthal ingekeken worden of op eenvoudige aanvraag 
toegestuurd worden. 
 
3) Verplichtingen medegebruikers: 
Indien de gebruiker-medeondertekenaar van deze 
overeenkomst in het kader van een wedstrijd, training of 
evenement andere vreemde gebruikers toelaat op de 
gehuurde accommodatie, is hij ten volle aansprakelijk voor 
deze gebruikers. De gebruiker-medeondertekenaar zorgt 
ervoor dat ook de vreemde gebruikers alle voorwaarden en 
reglementen respecteren. 
 
4) Ongevallen, diefstal en verlies: 
Het gemeentebestuur is, niet aansprakelijk voor lichamelijke 
ongevallen. Ook diefstal, verlies van en schade aan kledij en 
materiaal van de gebruikers kunnen niet worden verhaald 
op het gemeentebestuur. 
 
5) Schadevergoeding beschadigingen: 
Wanneer een gebruiker materiaal, uitrusting en/of terreinen 
van het gemeentebestuur beschadigt (al dan niet 
onbewust), zal steeds schadevergoeding geëist worden. 
Indien de individuele verantwoordelijke niet kan worden 
aangeduid, zal de gebruiker-ondertekenaar aansprakelijk 
worden gesteld.  
 
6) Privélessen, inkomgelden: 
Het gemeentebestuur weigert sportterreinen te verhuren 
aan individuele personen die er om puur lucratieve redenen 
tegen betaling privélessen geven. 
Voor evenementen en wedstrijden kunnen inkomgelden 
gevraagd worden. 

7) Reclame: 
Het maken van reclame, in welke vorm ook, is verboden, 
tenzij deze kan verwijderd worden en dit is toegestaan door 
de Burgemeester en de Schepen van Sport. 
 
8) Voorschotten: 
Wanneer de totale huurprijs van de gereserveerde 
accommodaties meer dan 125 EUR bedraagt, wordt steeds 
een voorschot gevraagd van 20% bij ondertekening van het 
contract. 
 
9) Betalingstermijn facturen: 
Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen. Alle 
overeenkomsten van minder dan 25 EUR worden ten laatste 
op de dag zelf betaald. 
 
10) Gebruik door scholen: 
Scholen die tijdens het schooluren, op niet voorziene 
tijdstippen, gebruik wensen te maken van de sporthal, 
indien deze beschikbaar is, geven op het einde van de 
maand hun gebruiksfrequentie door aan de gemeentelijke 
sportdienst. Op het einde van het schooljaar ontvangen zij 
dan een factuur voor het volledige gebruik. 
 
11) Gebruik van een halve sporthal: 
Voor het gebruik van een halve sporthal wordt het tarief 
gehalveerd met een minimumbedrag van € 3,50/uur. 
 
12)Annulering en vermindering van reservaties: 
Indien de annulering pas de dag zelf gebeurt zal het 
volledige bedrag geëist worden. Indien minder dan 14 dagen 
vooraf geannuleerd wordt, zal 50% geëist worden. Indien 14 
dagen of meer op voorhand geannuleerd wordt, wordt geen 
vergoeding gevraagd. 
Wanneer een annuleringsvergoeding verschuldigd is, wordt 
onmiddellijk een factuur opgemaakt. 
Wanneer het aantal gereserveerde perioden verminderd 
wordt, worden dezelfde regels toegepast als bij een 
annulering. Enkel bij duidelijke gevallen van overmacht 
kunnen annuleringsvergoedingen terugbetaald worden. 
 
13) Betwisting: 
In geval van betwisting is steeds het Vredegerecht van 
Zelzate of de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent bevoegd. 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT: 

• Het rookverbod doen naleven. 

• 5 minuten voor het einde van de huurperiode zorgt de 
huurder ervoor dat sportactiviteit wordt stopgezet zodat 
de gebruikte materialen kunnen opgeborgen worden. 
Vanaf dat ogenblik mag de volgende huurder de zaal 
betreden en zijn materiaal klaarzetten. 

• Het gebruikte materiaal ordelijk opbergen, alle 
waterkranen dichtdraaien, alle lichten doven en alle 
deuren slotvast maken bij het verlaten van de sporthal. 

• De gebouwen proper houden. Er op letten dat de 
schoenzolen proper zijn bij het betreden van de zaal. 

 


