
REGLEMENT VOOR FAMILIEFEESTJES 
GEMEENTELIJK SPORTPARK DE HOOGT 

 
Artikel 1 

Familiefeestjes zijn enkel toegelaten in sporthal 1. 

 

Artikel 2 

Het afhalen van een dagsleutel kan in de week voorafgaand aan de activiteit. Het personeel zal het sleutelgebruik 
toelichten. Na de activiteit en het afsluiten van de sporthal, mag deze in de rode brievenbus gedeponeerd 
worden. De voordeur wordt automatisch afgesloten. 

 

Artikel 3 

De sporthal mag enkel onder begeleiding van een volwassen persoon betreden worden.  

 

Artikel 4 

Na de activiteit de lichten doven in de sporthal, deze bevinden zich in de witte kast op de gang. In de gang gaan 
deze vanzelf uit.  

 

Artikel 5 

Het is verboden eten en drinken mee te nemen in de sporthal. Dit kan bij gelegenheid gebeuren in de hal 
tegenover sporthal 1. Het bakken van etenswaren is niet toegelaten  

 

Artikel 6 

Er mag geen afval van welke aard dan ook achterblijven in of rond de sporthal. De gebruiker dient zelf te zorgen 
voor de verwerking ervan door zelf een vuilniszak mee te brengen en deze na afloop ook mee naar huis te 
nemen.  

 

Artikel 7 

Na het verlaten van de sporthal, zet de gebruiker alle gebruikte materialen terug in de berging. Er staat een 
veegborstel met blik en borstel ter beschikking van de gebruiker (in dezelfde witte kast, rechts van de lichten). 
Gelieve dit materiaal ook op de juiste plaats terug op te bergen. 

 

Artikel 8  

De materialen die in de berging van de sporthal staan, mogen vrij gebruikt worden. Klein sportmateriaal (ballen, 
rackets, pluimpjes e.d.) dien je als gebruiker zelf mee te brengen.  

 

Artikel 9 

De sportzalen mogen enkel betreden worden met geschikt sportschoeisel dat geen sporen nalaat of de sportvloer 
niet beschadigt. Het is eveneens verboden sportschoeisel te gebruiken dat reeds buiten de sportinfrastructruur 
als straatschoeisel werd gebruikt.  

 

Artikel 10 

Alle toestellen en sporttoestellen moeten gebruikt worden zoals voorgeschreven en waarvoor ze dienen. Schade 

door misbruik wordt verhaald op de gebruiker. Misbruik van toestellen kan aanleiding geven om door het 

schepencollege tijdelijk of geheel ontzet te worden uit het sportpark. 

Zware materialen mogen enkel verplaatst worden op een kar met luchtbanden die geen schade aanricht aan de 

vloer van de sportinfrastructuur.  
 

Artikel 11 

Begin van de maand na de activiteit ontvangt u automatisch een factuur met daarop de kosten voor de huur van 
de sporthal  
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