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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

 

SPORTHAL DE RUFFEL 

NELLEKENSWEG 1 

9790 WORTEGEM-PETEGEM 

_________________________________________________________________________________ 

 

1/ ALGEMENE BEPALINGEN 

Art.1. Dit reglement regelt het gebruik van de gemeentelijke sporthal ‘De Ruffel’ 

 

Art.2. Onder ‘gemeentelijke sporthal’ wordt begrepen: 

• een grote sportzaal met berging 

• een kleine sportzaal met berging 

• vijf kleedkamers met bijhorende sanitaire installatie 

• een scheidsrechterskleedkamer met bijhorende sanitaire installatie 

• een EHBO-lokaal 

• een toiletruimte 

• een inkomhal  

• een trappenhal cafetaria en een trappenhal kleine sportzaal 

• een spelersgang 

• een lift 

Voor het gebruik van de polyvalente zaal met kitchenette en aanpalend buitenterras wordt verwezen 

naar het desbetreffend afzonderlijk gebruiksreglement. 

 

Art.3. De volgende begrippen worden bij toepassing van het reglement gehanteerd: 

• Gebruiker : alle personen, verenigingen en scholen die één of enkele ruimtes in de 

bovenvermelde accommodatie gebruiken. 

• Toezichthouder : al wie daartoe door het college van burgemeester en schepenen gemandateerd 

wordt en op dat moment instaat voor de controle op het reglementair gebruik van de 

accommodatie. Dit kan de zaalwachter, het personeel van de gemeentelijke sportdienst zijn. 

2/ BESCHIKBAARHEID 

Art.4. Openingsuren 

De gemeentelijke sporthal is toegankelijk voor het publiek volgens een dienstregeling die bepaald 

wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Art.5. Jaarlijkse sluitingsdagen 

De gemeentelijke sporthal is normaliter gesloten op de wettelijke feestdagen en een maand tijdens 

het zomerverlof. Afwijkingen hierop kunnen toegestaan worden mits het expliciet akkoord van de 

toezichthouder.  

De sluitingsdagen zullen ieder jaar voor 1 januari bekendgemaakt worden aan de gebruikers van de 

sporthal. 
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Art.6. Uitzonderlijke sluitingsdagen 

Het college van burgemeester en schepenen kan de gemeentelijke sporthal geheel of gedeeltelijk 

sluiten om redenen van openbaar nut, veiligheid en hygiëne of ingeval van overmacht. Deze 

opsomming is niet limitatief. Schadevergoeding kan hiervoor nooit gevorderd worden. 

3/ RESERVATIE  

Art.7. De minimale huurtijd van één of meerdere ruimtes in de gemeentelijke sporthal bedraagt één uur. 

Extra huur kan per halfuur. De huurtijd omvat ook de nodige tijd voor het correct plaatsen en 

wegbergen van de toestellen. Indien men langer doorspeelt dan voorzien, zal automatisch een 

halfuur meer aangerekend worden. Dit kan vastgesteld worden aan de hand van videobeelden. 

 

Art.8. Het huren van de grote of kleine sportzaal houdt tevens het gebruik in van de kleedkamers met 

bijhorende sanitaire voorzieningen. De te gebruiken kleedkamers worden geafficheerd door de 

toezichthouder in de inkomhal van de sporthal. 

Het gebruik van de kleedkamers en de douches dient beperkt te worden tot maximum 15 minuten 

voor en 30 minuten na een training en 30 minuten voor en 30 minuten na een 

competitiewedstrijd. 

 

Art.9. Raadplegen beschikbaarheid van de kleine en grote sportzaal: 

De gebruiker kan de beschikbaarheid van de kleine en grote sportzaal raadplegen op volgende 

site: 

http://www.wortegem-petegem.be/online-reserveren. 

 

Art.10. Eenmalige reservaties of reservaties voor kortere periodes: 

Elke reservatie dient minstens 2 werkdagen voor de activiteit te gebeuren via de online 

reservatietool van de gemeente Wortegem-Petegem, te raadplegen op volgende website: 

http://www.wortegem-petegem.be/online-reserveren. Na het aanmaken van een gebruikersprofiel 

kunnen reservaties ingevoerd worden. U ontvangt binnen de 2 werkdagen per e-mail een 

bevestiging van uw reservering. 

Voor aanvragen minder dan 2 dagen voor de activiteit dient u telefonisch contact op te nemen via 

het nummer 055/30 19 22. 

 

Art.11. Seizoensreservaties of reservaties voor langere periodes: 

* Gebruikers die de kleine en/of grote sportzaal voor een langere periode en op regelmatige 

tijdstippen willen gebruiken, zullen elk jaar uitgenodigd worden om vóór 1 april, via het daarvoor 

bestemd formulier, hun wens voor het volgende seizoen (augustus-juni) kenbaar te maken. De 

gebruikers zullen vóór 15 mei uitgenodigd worden naar een overlegmoment met alle gebruikers die 

een seizoensreservatie of reservatie voor langere periode hebben ingediend. 

* Na het overlegmoment is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het ingeven van zijn reservatie 

in de online reservatietool, conform de gemaakte afspraken die werden opgenomen in het verslag 

van het overlegmoment. Na het aanmaken van een gebruikersprofiel kunnen reservaties ingevoerd 

worden. U ontvangt binnen de 7 werkdagen per e-mail een bevestiging van uw reservering. 
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Art.12. Wijzigen of annuleren reservaties 

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het wijzigen of annuleren van reservaties. De gebruiker 

kan tot 3 dagen voor de geplande activiteit een reservatie wijzigen of annuleren. De gebruiker 

ontvangt binnen de 2 werkdagen per e-mail een bevestiging van de wijziging of annulering van de 

reservatie. 

 

Art.13. Bij aanvragen die op hetzelfde ogenblik binnenkomen, zal onderstaande voorrangsbepaling 

gehanteerd worden. 

a/ organisaties uitgaande van de gemeentelijke sportdienst. 

 b/ verenigingen of scholen van Wortegem-Petegem die regelmatig gebruik maken van de  

  sporthal, met voorrang voor de scholen. 

 c/ verenigingen of scholen van Wortegem-Petegem die sporadisch gebruik maken van de  

  sporthal, met voorrang voor de scholen. 

d/ particulieren van Wortegem-Petegem. 

e/ verenigingen of scholen van buiten Wortegem-Petegem, met voorrang voor de scholen. 

f/ particulieren van buiten Wortegem-Petegem. 

4/ TARIEVEN EN BETALINGSMODALITEITEN 

Art.14. Tarieven 

De gebruikers zullen een vergoeding betalen op basis van de tarieven vastgesteld door het 

gemeentebestuur. In het kader van het gebruik van de gemeentelijke sporthal worden er 3 

categorieën van gebruikers onderscheiden: 

Cat.  Prijs grote zaal Prijs kleine zaal 

0 

 

Aan het gemeentebestuur gerelateerde 

diensten, inbegrepen jeugd-, sport-, 

cultuur- en seniorenraad 

 

gratis gratis 

1 

 

In de gemeente gevestigde 

verenigingen die als dusdanig gekend 

en/of erkend zijn bij de gemeentelijke 

adviesraden, privépersonen en scholen 

uit Wortegem-Petegem 

 

€ 10 per uur (piek) 

 

€ 8 per uur (dal) 

€ 5 per uur (piek) 

 

€ 4 per uur (dal) 

2 
 

Anderen 

 

€ 20 per uur (piek) 

 

€ 16 per uur (dal) 

 

€ 10 per uur (piek) 

 

€ 8 per uur (dal) 

 

3 

 

Commerciële activiteiten 

(lesgevers op zelfstandige basis + 

wedstrijden met inkomgeld) 

€ 40 per uur (piek) 

 

€ 32 per uur (dal) 

 € 20 per uur (piek) 

 

€ 16 per uur (dal) 
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- Daltarief : - van toegepassing tijdens de weekdagen van 8.00 tot 18.00 uur.  

          - op woensdag van 8.00 tot 12.00 uur. 

- Piektarief : - van toepassing tijdens weekdagen vanaf 18.00 uur en tijdens het weekend.  

  - op woensdag vanaf 12.00 tot 23.00 uur.  

- Reserveren van een extra halfuur kan, mits beschikbaarheid, aan de helft van de bovenstaande 

tarieven. 

- Huren van een gedeelte van de zaal is niet mogelijk. 

- kortingen: (kortingen zijn cumuleerbaar) 

Groepsreservaties :  

Gebruikers cat. 1: -20% 

Gebruikers cat. 2: -10% 

Wekelijks of tweewekelijks gebruiken van de zaal       

gedurende een periode van minstens 6 maanden. 

Jeugdwerking:  

Gebruikers cat. 1: -20% 

Gebruikers cat. 2: -10% 

De gebruikers zijn -18 jaar. 

Scholen komen niet in aanmerking voor deze korting 

Scholen en seniorenverenigingen uit Wortegem-Petegem, krijgen een korting van 2 euro per uur 

als ze reserveren tijdens de daluren. 

 

Art.15. Betalingen 

Voor elke reservatie zal de verschuldigde huurprijs verrekend worden via een factuur. Deze dient 

voorafgaand aan de activiteit betaald te worden door overschrijving op het IBAN-nummer BE35 

0971 4561 0437 (BIC: GKCCBEBB) van het gemeentebestuur met vermelding van de 

gestructureerde mededeling die op het overschrijvingsformulier staat vermeld. 

• Seizoensreservaties:  

De reservaties worden gebundeld en gefactureerd binnen volgende periodes: 

- Periode begin van het seizoen – december  

- Periode januari – maart 

- Periode april – einde seizoen  

• Reservaties die minder dan 2 dagen voor de activiteit per telefoon werden aangevraagd, zullen 

pas na de activiteit een factuur ontvangen. 

    

Art.16. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag na vervaldatum kan de gebruiker onmiddellijk het 

gebruik van de accommodatie ontzegd worden. De uitsluiting kan tijdelijk of definitief zijn. 

 

Art.17. Annulaties worden aanvaard tot ten laatste 3 kalenderdagen voor de datum waarop gereserveerd 

werd. Niet geannuleerde uren zullen tegen 200% aangerekend worden aan de gebruiker. 

 

Art.18. Waarborg seizoensreservaties of reservaties van langere duur 

Voorafgaand op het eerste gebruik, betaalt de gebruiker een waarborg ten bedrage van 10% van 

van de totale huurkost met een minimum van 100 euro. De waarborg zal verrekend worden op de 
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eerste factuur. Bij het niet naleven van afspraken vermeld in dit reglement kan een deel van de 

waarborg ingehouden worden.  

Wanneer de toezichthouder vaststelt dat een gebruiker een bepaling van het reglement van 

inwendige orde niet naleeft, zal automatisch 20 euro van de waarborg ingehouden worden. Indien 

blijkt dat er schade ontstaan is, zal dit voorgelegd worden aan het schepencollege. De 

waarborgsom blijft staan tot na het aflopen van de reservatieperiode. De waarborgsom kan door de 

gebruiker nooit beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde gebruikersvergoeding.  

 

Art.19. Logboek 

In de kleine en grote zaal is een logboek beschikbaar dat door de gebruiker verplicht afgetekend 

dient te worden bij aanvang van de reservatie. Eventuele opmerkingen moeten in het logboek 

genoteerd worden.  

Indien het logboek niet wordt afgetekend, wordt dit gelijkgesteld met bevestiging dat de 

accommodatie zich in goede staat bevindt. 

6/ GEBRUIK GROTE EN KLEINE SPORTZAAL 

Art.20. In de grote en kleine sportzaal worden enkel sportieve activiteiten toegelaten. 

Art.21. De toegewezen uren mogen onder geen enkele voorwaarde worden doorgegeven aan andere 

gebruikers. De desbetreffende uren zullen tegen 200% aangerekend worden.  

Art.22. Elke vereniging dient zelf zijn materialen op te stellen en terug op te bergen op de daartoe 

voorziene plaats in de bergruimte. Enkel het sportmateriaal dienstig voor de beoefende sporttak 

mag opgesteld worden.  

Het verplaatsen van materieel dient met uiterste zorg te gebeuren om te vermijden dat de 

sportvloer zou worden beschadigd. Het gebruik van stoffen waardoor de sportvloeren kunnen 

beschadigd of bevuild worden, is verboden. Sporten die ook maar enige vorm van beschadiging 

aan de sportvloer kunnen aanbrengen zijn verboden. (cfr. skateboarden, skeeleren, …) Het 

gemeentebestuur beslist over het al dan niet toelaten van sporten of sporttakken.  

Kinderen onder de 12 jaar kunnen slechts toegelaten worden in de sportzaal wanneer zij vergezeld 

zijn van een persoon (+18 jaar) die zich verantwoordelijk stelt. 

Het is voor kinderen verboden om de berging te betreden zonder de aanwezigheid van een 

lesgever. Het sportmateriaal mag pas opgezet worden van zodra een lesgever aanwezig is in de 

sportzaal.  

Er zal controle worden uitgeoefend door de toezichthouder.  

Art.23. Elke gebruiker dient zijn eigen afval (waterflessen, tape, restanten van shuttles) op te ruimen. 

Art.24. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vanwege het gemeentebestuur, mag eender 

welk sport- of ander materiaal dat niet aan het gemeentebestuur toebehoort, na afloop van de 

sportactiviteit, niet in de sporthal achtergelaten worden. 

Het gemeentebestuur, noch de concessiehouder kan verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies 

of beschadiging van sport- en ander materiaal. 

Art.25. Een EHBO-hulpkist met verband en geneesmiddelen is ter beschikking in het EHBO-lokaal. 
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Art.26. Het voeren van permanente en/of tijdelijke publiciteit binnen de gemeentelijke sporthal, zonder 

voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en schepenen, is verboden. 

Art.27. Het is ten strengste verboden om ramen, deuren, muren, vloeren, e.d. te beplakken of te 

benagelen zonder voorafgaande toestemming van de toezichthouder. 

Art.28. Het betreden van beide sportvloeren is enkel toegestaan mits het dragen van aangepast indoor 

sportschoeisel (stofvrij, mag geen verkleuring en/of verbrandingsstrepen op de sportvloer nalaten) 

voor de personen betrokken bij de sportuitoefening. Het is eveneens verboden om beide 

sportvloeren te betreden met zaalsportschoenen die reeds als “straatschoeisel” werden gebruikt. 

De indoor sportschoenen worden pas aangetrokken in de kleedkamers van de sporthal.  

Het publiek zal enkel toegelaten worden in de grote sportzaal op de daarvoor voorziene loopzone 

en mobiele tribune. De gebruiker is terzake verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.  

Deze maatregel dient strikt te worden nageleefd. Niet-naleving van dit artikel zal worden 

gesanctioneerd met de ontzetting van de gebruiker voor een periode door het gemeentebestuur te 

bepalen. 

Art.29. Het is verboden om de speelvelden vroegtijdig te betreden teneinde de aan de gang zijnde 

activiteiten niet te storen. In de gangen en/of kleedkamers mag niet met ballen of ander materiaal 

gespeeld worden (bv. als opwarming) 

Art.30. Aan personen die tekenen van dronkenschap vertonen of onder invloed zijn van drugs of andere 

verdovende middelen, wordt de toegang ten strengste geweigerd. 

Art.31. Dieren zijn niet toegelaten in de gemeentelijke sporthal, uitgezonderd de inkomhal en de traphal 

naar de cafetaria. 

Art.32. Het is verboden afval of voorwerpen die de leidingen kunnen verstoppen in de toiletten te werpen, 

de installaties te besmeuren, er opschriften of inkervingen op aan te brengen, kranen en sproeiers 

los te maken of te beschadigen. 

Art.33. Het is eveneens verboden :  

• de gemeentelijke sporthal te betreden voor de vastgestelde opening of na de sluiting. 

• de orde te verstoren 

• nodeloos luidruchtig te zijn 

• te roken in het hele gebouw 

• spijzen, dranken te nuttigen in beide sportzalen. Uitzondering wordt gemaakt voor water, 

sportdranken, energierepen ter verfrissing van de spelers en arbitrage tijdens een wedstrijd. Het 

publiek mag niets nuttigen in de sportzalen, maar dient zich naar de kantine te begeven. 

• wijzigingen aan te brengen in de regeling van verwarming of verlichting van de gemeentelijke 

sporthal en andere bedieningsschakelaars in of uit te schakelen 

• de technische ruimtes te betreden 

• op de leuningen te klimmen 

Art.34. De toezichthouder heeft als taak onderhavig reglement stipt te laten naleven.  Elke klacht moet via 

de sportdienst aan het gemeentebestuur worden overgemaakt. 

Personen die de bepalingen van dit reglement overtreden, zullen verzocht worden onmiddellijk de 

sportaccommodatie te verlaten. 

De politie heeft het recht van toezicht en kan opgeroepen worden ingeval van weerspannigheid. 
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7/ VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VAN GEBRUIKERS EN BEZOEKERS 

Art.35. Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij enig ongeval. Het 

gemeentebestuur kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van 

persoonlijke bezittingen, sportuitrusting, kledij, materiaal,… Gevonden voorwerpen worden gedurende 

één maand bewaard in het lokaal van de zaalwachter. Deze voorwerpen worden na een maand 

toegewezen aan een caritatief project. 

Art.36. De gebruiker moet het bewijs leveren dat hij verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid voor 

ongevallen of schade die aan derden veroorzaakt kunnen worden.  

Art.37. Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem aangerichte schade aan materialen, lokalen 

of personen. Geleide groepen zijn collectief verantwoordelijk en dienen verplicht verzekerd te zijn 

voor burgerlijke aansprakelijkheid. Bij wedstrijden zijn de verenigingen tevens verantwoordelijk voor 

enigerlei schade, toegebracht door de op bezoek zijnde vereniging en haar leden, alsmede door de 

eventueel toegelaten toeschouwers. 

Art.38. Alle beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de sportdienst.  Beschadigingen aan 

het gebouw of aan de installaties zullen ten laste gelegd worden van de schuldige gebruikers of 

de verantwoordelijken. Eventuele herstellingen geschieden door het gemeentebestuur en de kosten 

zullen worden verhaald op de schuldige gebruikers of verantwoordelijken. 

8/ SPORTHAL EN OMGEVING 

Art.39. Auto’s, motorrijwielen, fietsen e.d. moeten op de voorziene parkeer- en stalplaatsen achtergelaten 

worden en dit op de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de toegelaten gebruiker. 

Art.40. Het is ten strengste verboden fietsen en motorvoertuigen tegen de muren van de accommodaties te 

plaatsen of in de accommodaties binnen te brengen. 

Art.41. De nooduitgangen en bijzonder de ‘brandweergangen’ in en rond het gebouw moeten steeds 

vrijgehouden worden. 

Art.42. De voorbehouden parkeerplaatsen voor andersvaliden dienen steeds voor hen ter beschikking te 

blijven. 

Art.43. Het is verboden om op het omliggende terrein een open vuur aan te leggen, er te kamperen of 

er de nacht door te brengen. 

Art.44. De verkeersreglementering is van kracht op de parking van de gemeentelijke sporthal en de 

toegangswegen. 

Art.45. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/h. 

Art.46. In de omgeving van de sporthal zijn enkel dranken toegelaten afkomstig uit de cafetaria. 

Art.47. De sporthal is uitgerust met een camerabewaking bestaande uit 4 camera’s. De camerabeelden 

kunnen steeds aangewend worden om onregelmatigheden vast te stellen. Indien onregelmatigheden 

worden vastgesteld, worden deze beschouwd als een inbreuk op het reglement van inwendige orde 

en wordt automatisch 20 euro van de waarborg ingehouden.  

Art.48. Een 2de parking is voorzien ter hoogte van de gemeentelijke basisschool de Kouter. Er is 

bewegwijzering voorzien naar parking 2 vanaf de parking aan de sporthal en vanop parking 2 via 

de voetgangerspasserelle naar de sporthal 
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9/ SLOTBEPALINGEN 

Art.49. Alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, worden aan het college van burgemeester en 

schepenen voorgelegd. 

Art.50. Iedere bezoeker wordt geacht dit reglement te kennen en is verplicht het na te leven. 

Het reglement hangt uit op een duidelijk zichtbare plaats in de inkomhal van de gemeentelijke 

sporthal. 

Art.51. Dit reglement van inwendige orde kan ten allen tijde gewijzigd worden. 

Art.52. Dit reglement wordt aan het publiek bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 

Art.53. Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 29/05/2017 en treedt in werking vanaf 

01/08/2017.  


