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Dit reglement is van toepassing op alle gebruikers van alle sportaccommodaties
campus Hertogstraat

UITGANGSPUNT

Sporten dient een moment van samen genieten te zijn. 
Genieten omwille van de inspanning en genieten van het samenzijn met anderen.
Het is dan ook de taak van alle gebruikers om hun activiteiten op een dusdanige manier te realiseren zodat
iedereen maximaal plezier kan beleven en graag terug keert naar onze campus.

Afspraken voor verhuur

1. Elke club/gebruiker die een sportunit wenst te huren, dient een digitale aanvraag in te dienen bij de
Sportdienst UCLL/HHH (sportdienst.leuven@ucll.be).
 
2. De diverse sportaccommodaties worden enkel verhuurd voor sportactiviteiten. 
De huurder mag de sporthal voor geen andere bestemming aanwenden dan deze waarvoor de verhuring
werd aangegaan. Onderverhuren van de zaal is verboden. 
De huurders dienen zich te houden aan de ter beschikking gestelde uren en units.
In de vastgestelde vergoeding is het gebruik van kleedkamers en douches inbegrepen, alsook het gebruik
van de vaste sporttoestellen.

3. Huurders van het zwembad voorzien zelf een gediplomeerd redder en bezorgen de nodige attesten aan
de sportdienst.

4. De klimmuur kan enkel gehuurd worden indien er een gediplomeerd begeleider toezicht houdt over de
klimactiviteit.
 
5. Bij elke verhuring zal met de (club)verantwoordelijke een overeenkomst getekend worden. 
Annulaties dienen minimaal 5 dagen vóór de geplande activiteit digitaal
gemeld aan het Sportdienst UCLL/HHH (sportdienst.leuven@ucll.be).  
Voor elke annulatie wordt 50% van de overeengekomen kostprijs aangerekend. 
Latere annulaties worden voor het volle bedrag aangerekend en gefactureerd. 
Niet komen opdagen zonder te verwittigen wordt dubbel doorgerekend.

6. Facturatie van de activiteit zal 2x per jaar gebeuren (juni en december). 
Bij het niet nakomen van de betaling binnen de wettelijke termijn kan de toegang tot de zaal
geweigerd worden.
 



STAP 1: TOEGANG VAN DE ZAAL
 
REGELS:
1. Alle bezoekers van de sportaccommodatie volgen de geldende maatregelen rond Covid op dat moment.

2. Sporters wisselen in de kleedkamer hun outdoor/buiten-schoeisel door propere sportschoenen met een
kleurvaste zool. 
De zaal mag in geen geval betreden worden met outdoor/buiten schoeisel.
Niet sporters zijn verplicht om schoenbeschermers te gebruiken die te vinden zijn
aan iedere toegangsdeur van de zaal, indien ze de sportzaal wensen te betreden.
Zwembadbezoekers doen hun schoenen uit in de eerste gang en sluiten de toegangsdeuren naar het
zwembad na binnen en buiten gaan om de veiligheid te garanderen.

3. Competitiewedstrijden kunnen georganiseerd worden, afhankelijk van de Coronamaatregelen op dat
moment.
Toeschouwers volgen de wedstrijd vanop de eerste verdieping (UCLL sporthal) of de tribune (sporthal HHH). 
In uitzonderlijke gevallen kunnen toeschouwers toegelaten worden in de zaal mits schriftelijke toelating en
de plaatsing van beveiligingsmatten. 

4. Zwemmers mogen de kleedkamers pas betreden als de redder aanwezig is. 
Schoenen worden uitgedaan in de eerste gang.
Toeschouwers in het zwembad worden niet toegelaten.
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Afspraken voor gebruik en onderhoud

7. De club/gebruiker beschikt over een verzekeringspolis die aansprakelijkheid van de club en leden dekt.

 

8. Klachten of onregelmatigheden moeten steeds gemeld worden aan de Sportdienst UCLL/HHH.

De club/gebruiker is op de hoogte en gaat er mee akkoord dat het gevraagde huurgeld ruimschoots

onvoldoende is om de volledige kost van de terbeschikkingstelling te dekken. 

Het betreft dan ook een soort sociaal tarief dat door de school wordt gehanteerd.
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DOEL:
Het Coronavirus geen kans geven binnen onze sportaccommodatie.
Bescherming vloer maximaliseren voor optimaal en langdurig gebruik en veiligheid verhogen door geen
rondslingerend materiaal.

5. Persoonlijke spullen (jassen, sportzakken,…) worden achtergelaten aan de kapstokken of in de lockers, zij

worden niet toegelaten in de sportzalen. Waardevolle spullen kunnen in de clublockers geplaatst worden.

De lockers in de sporthallen mogen door individuele sporters gebruikt worden tijdens de

duur van hun sportactiviteit. Het hangslot wordt door de sporters zelf meegebracht. Na de activiteit dient de

sporter zijn locker weer vrij te maken.

Persoonlijke slotjes die na sluitingstijd nog aanwezig zijn, zullen door de zaalverantwoordelijke verwijderd

worden.

 

VERANTWOORDELIJKHEID:

Elke club/gebruiker is verantwoordelijk voor de controle van de clubgenoten, ouders, sympathisanten,

tegenstanders, …

Elke club zorgt voor de aanschaf van een sportdienstslotje om alle waardevolle voorwerpen in de clublocker te

verzamelen.

MELDINGSPLICHT:

Er wordt van elke gebruiker verwacht dat hij/zij clubgenoten, teamleden, ouders, sympathisanten,

tegenstanders, … aanspreekt bij het niet naleven van de gebruiken om de sportaccommodatie(s) maximaal in

orde en gezond te houden.
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STAP 2: CONTROLE TOESTAND ZAAL

REGELS:
1. De gebruiker is verantwoordelijk voor iedere schade die door zijn/haar leden, de bezoekende
ploegen of de toeschouwers wordt veroorzaakt.
Bij vaststelling van eventuele schade aan zaal en of materialen zal steeds de laatste huurder
verantwoordelijk gesteld worden.

2. De redder van een zwemgezelschap controleert chloor en PH alvorens van start te gaan en neemt bij
problemen contact op met de technische dienst.

VERANTWOORDELIJKHEID:
Elke club/gebruiker is verantwoordelijk voor de controle van zijn unit inclusief de materialen, dit zowel voor
aanvang, tijdens als na afloop van zijn/haar activiteit.

MELDINGSPLICHT: 
Opgemerkte schade voor aanvang activiteit: Elke gebruiker dient bij het begin van zijn reservatie
vastgestelde beschadiging(en) onmiddellijk te melden aan de zaalverantwoordelijke of het secretariaat via
016/37 57 80 of per mail via sportdienst.leuven@ucll.be. 
Na afloop van de activiteit dient een extra bevestiging schriftelijk doorgegeven op
sportdienst.leuven@ucll.be. Alle beschadigingen worden in een logboek bijgehouden.

Schade veroorzaakt tijdens de eigen activiteit:
De toegebrachte schade dient onmiddellijk gemeld te worden aan de zaalverantwoordelijke of het
secretariaat via 016/37 57 80 of sportdienst.leuven@ucll.be.

Alle herstellingskosten, plus een administratieve boete van 10% van de herstellingskost, met een minimum
van 50 euro, zullen aan de gebruiker worden doorgerekend.

DOEL:
Zaal & materiaal maximaal in ere te houden zodat iedereen optimaal kan genieten van alle materialen in
een propere zaal.
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VERANTWOORDELIJKHEID:
Elke club/gebruiker is verantwoordelijk voor het juist gebruiken van de aanwezige materialen.

MELDINGSPLICHT: 
Er wordt van elke gebruiker verwacht dat hij/zij melding maakt van verkeerd geplaatst materiaal op de
sportdienst (016/37 57 80)

DOEL:
Langdurige levenstijd van alle materialen realiseren en veiligheid verhogen zodat gebruikers niet
tegen/over rondslingerend materiaal kunnen vallen.

STAP 3: GEBRUIK MATERIAAL

REGELS:
Iedere club/gebruiker plaatst zijn eigen benodigde materiaal (bv. doelen, netten, …) en bergt deze na gebruik
ook zelf netjes weg op de daartoe voorziene plaats(en) vermeld op de zaalplannen.
Materialen mogen enkel gebruikt worden mits correct gebruik, namelijk gebruik waarvoor ze ontworpen
zijn.
Voor het plaatsen van eigen materiaal in de bergingen dient een schriftelijke goedkeuring verkregen door
sportdienst UCLL/HHH. Het materiaal dat door de huurder op eigen risico en na toelating in de zaal is
aangebracht dient na afloop van de activiteit onmiddellijk verwijderd te worden.  
Niet naleving van deze verplichting zal tot gevolg hebben dat het materiaal zal weggenomen worden op
zijn/haar kosten.

Elke club kan, na goedkeuring, 1 kast en 1 locker gratis verkrijgen.
Er zal wel een waarborg van 30€ voor de sleutels en 10€ voor het slotje aangerekend worden.
Als alles in goede staat terugkeert, worden de waarborgen terug gegeven.
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STAP 4: ONDERHOUD

REGELS:
Het proper houden van de sportaccommodatie(s) begint bij elke sporter individueel. 

Het is verplicht om het eigen afval in de juiste vuilnisbak te deponeren. 
In elke infrastructuur worden de nodige vuilnisbakken voorzien en wordt afval gescheiden.

Zowel de sportzaal als de kleedkamer moet na gebruik proper en gekuist achtergelaten worden. 
In het licht van Corona wordt er van de clubs verwacht daarin extra hun verantwoordelijkheid te nemen.

Concreet voor de zaal betekent dit:
• alle lege flessen en andere resten in de vuilbakken deponeren
• met de swiffer rondgaan in de sportzaal en het opgekeerde vuil in de vuilbak deponeren
• al het gedeelde materiaal ontsmetten

Concreet voor de kleedkamer betekent dit:
• alle afvalresten in de vuilbakken deponeren
• alle contactpunten (klinken, doucheknoppen, bankjes,…) ontsmetten
• douche met aftrekker droog maken

Concreet voor het zwembad betekent dit:
• al het gedeeld materiaal ontsmetten
• de kleedkamer en contactpunten ontsmetten en met de aftrekker droog maken
• HEPA filters voor de beademingsmachine worden voorzien.

VERANTWOORDELIJKHEID:
Elke club/gebruiker is mee verantwoordelijk voor het onderhoud en veiligheid van zaal en kleedkamers.

MELDINGSPLICHT: 
Er wordt van elke gebruiker verwacht dat hij/zij clubgenoten, teamleden, ouders, sympathisanten,
tegenstanders, … aanspreekt bij het niet naleven van de gebruiken om de sportaccommodatie(s)
maximaal in orde te houden.

DOEL:
Iedere sporter sport graag in een propere en gezonde omgeving.
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Algemene afspraken

1. Sportdienst UCLL/HHH heeft steeds het recht toezicht uit te oefenen over de gehele accommodatie en
heeft eveneens het recht personen uit het gebouw te verwijderen die zich niet goed gedragen of die de
richtlijnen niet opvolgen. Er kan eveneens een toegangsverbod voor een bepaalde periode door de
Sportdienst UCLL/HHH aan deze personen opgelegd worden.

2. Sportdienst UCLL/HHH kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade van
lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de verhuring/ het gebruik van de infrastructuur (zowel
binnen als buiten) en uitrustingen. 
Zij kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke
bezittingen, clubmateriaal, … , ook niet wanneer deze in bewaring gegeven worden.

3. Het is in de diverse sportaccommodaties overal verboden te roken of te eten. Alcoholische dranken zijn
in de sportaccommodaties verboden. Het gebruik van toeters is verboden. Dieren worden niet toegelaten. 

4. Het is de huurders niet toegelaten reclame of informatieborden aan te brengen op deuren, ramen,
palen,.... Voor meer informatie rond publiciteit of info delen kan je terecht op bij Sportdienst UCLL/HHH
(UCLL Sporthal, 1ste verdieping).

5. De bedieningspanelen voor ramen, lichten en schermen worden uitsluitend bediend door de
(zaal)verantwoordelijken.

6. De autoparking is van 8u00 tot 23u30 ter beschikking van lectoren, studenten van de lerarenopleiding
en gebruikers van de sportaccommodaties.

7. De drankautomaten in de UCLL Sporthal staan ter beschikking van de sporters (afhankelijk van de
Corona maatregelen). Het is verboden dranken en snacks aan te bieden of te verkopen zonder
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

8. Verloren voorwerpen worden 1 maand bewaard, daarna worden ze geschonken aan het goede doel

Dit reglement is ook van kracht voor de bezoekers,  de verantwoordelijkheid blijft bij de thuisploeg.

Namens de sportdienst,

Jean-Baptist Bultynck                                                                         Dirk De Bruyne
Coördinator Sport UCLL                                                                      Coördinator Sport HHH

Naam:                                                                                                      Datum:
Gelezen en goedgekeurd,                              


