Gebruiksreglement kunstgrasterrein
Vrijetijdscentrum ‘de Mixx’
DEEL A:

GEBRUIK

Artikel 1:
Toegang tot het terrein
Het kunstgrasterrein kan enkel gehuurd worden door verenigingen en voor gelegenheidswedstrijden.
De ingang van het terrein is gelegen aan de zijkant van het terrein (dubbele poort) langs de kant van de rijweg of
langs de zijkant van het terrein (enkele poort) langs de kant van de (gras)voetbalterreinen.
Het terrein zal telkens geopend en gesloten worden door de zaalwachter.
Toegang is enkel mogelijk mits reservatie.
Procedure tot het bekomen van de toegang tot het terrein:
De verantwoordelijke van de club meldt zich aan bij de zaalwachter
De zaalwachter gaat samen met de verantwoordelijke naar het terrein en zal de toegangspoort
openen
De verantwoordelijke geeft het aantal spelers door dat gebruik gemaakt heeft van het terrein (nodig
voor het afstellen van het onderhoud)
De zaalwachter voert een controle uit en zal het terrein sluiten
Artikel 2:
Weigering toegang (algemeen)
Het directiecomité van het Autonoom Gemeentedrijf Herselt kan een toelating betreffende het gebruik van het
kunstgrasterrein wijzigen of intrekken. Indien van dit recht gebruik gemaakt wordt, zal vooraf overleg gepleegd
worden met de betrokken gebruiker. Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Herselt is
gemachtigd om het kunstgrasterrein te sluiten en het gebruik ervan te verbieden om redenen van openbare orde,
overmacht, herstellingswerken, veiligheid of welke andere zich opdringende noodzakelijkheid dan ook.
In geval van overmacht (vb. technische panne, crisissituatie…) is AGB Herselt niet aansprakelijk voor gemaakte
kosten van de vereniging zoals betaling scheidsrechter, aankoop/huur van materialen…
Tevens kan er geen enkele schadevergoeding geëist worden voor geleden verliezen/mislopen inkomsten.
In geval van overmacht zal er geen verbruikersprijs van het kunstgrasterrein aangerekend worden.
Artikel 3:
-

-

-

Weigering toegang door weersomstandigheden

Bij vorst zonder sneeuw is er geen belemmering voor het bespelen van het veld tot temperaturen
tot -15°C.
Bij een dun laagje sneeuw (enkele mm), waarbij de vezel nog gedeeltelijk vrij is, kan het veld zonder
problemen bespeeld worden.
Bij een grotere dikte van het sneeuwtapijt mag het veld niet betreden worden. Bij het betreden
ontstaat dan namelijk door het samendrukken van de sneeuw een ijslaag op het veld; in deze ijslaag
zitten dan de kunstgrasvezels opgesloten die kunnen afbreken wanneer erop gelopen wordt of wanneer
deze bij het bespelen weggetrapt worden.
Bij opdooi mag het veld niet betreden worden. Opdooi betekent dat de toplaag van het veld (bovenste
10 cm) ontdooit en dat de ondergrond nog bevroren is. Het smeltwater kan daardoor niet in de
ondergrond wegvloeien. Het veld kan dan zeer glad zijn wat de kans op blessures sterk vergroot.
Spelen op dit moment zorgt voor beschadigingen.
Bij een dik sneeuwtapijt dat volgens de weersvoorspellingen langdurig blijft liggen kan de sneeuw
verwijderd worden. Deze verwijdering moet handmatig gebeuren. Het verwijderen van de sneeuw zal
dan in samenspraak met de verschillende clubs besproken worden.

De beheerder van het vrijetijdscentrum de Mixx beslist bij twijfelachtige weersomstandigheden elke voormiddag
of het terrein toegankelijk is voor de gebruiker of niet. Wanneer de beheerder beslist dat het terrein niet
bespeelbaar is, zal de betrokken gebruiker, zo spoedig als de omstandigheden het toelaten, gecontacteerd
worden. In dit geval zal er geen verbruikersprijs aangerekend worden.
Bij twijfel kan men steeds contact opnemen met de beheerder op het nummer 014 53 90 52 of met de
zaalwachter op het nummer 014 53 90 90.
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Artikel 4:
Sportschoeisel
Het terrein mag enkel betreden worden met propere schoenen (geen modder of gras onderaan de schoenen).
Het kunstgrasterrein mag NIET bespeeld worden met:
Voetbalschoenen met stalen noppen
Voetbalschoenen met lange noppen
Spikes
Loopschoenen
Vrijetijdsschoenen
Het kunstgrasterrein mag WEL bespeeld worden met:
Voetbalschoenen (multi’s) met vaste, kleine kunststof- of rubbernoppen
De zaalverantwoordelijke is bevoegd om een sporter met niet-aangepast sportschoeisel te verwijderen van het
kunstgrasterrein.
Clubs die zich niet aan houden aan de voorschriften betreffende sportschoeisel, kunnen geweigerd worden door
het directiecomité van het AGB.
Artikel 5:
Kleedkamergebruik
Elke gebruiker krijgt een voorbereidingstijd van 30 minuten voor de reservatie en een douchetijd van 30 minuten
na afloop van de reservatie.
De kleedkamers dienen gesloten te zijn tijdens de activiteiten.
Uiterlijk 30 minuten na afloop van de reservatie dienen de kleedkamers verlaten zijn. Na gebruik van de
kleedkamers dient alle afval verwijderd te worden door de club.
De gebruiker kan zichzelf toegang verlenen tot de kleedkamer(s) op de gereserveerde tijdstippen d.m.v. een
toegangsbadge.
Deze badge kan aangevraagd worden bij de zaalwachter of de beheerder van VTC de Mixx.
De gebruiker kan één of meerdere badges aanvragen.
Voor elke badge dient een waarborg van 10,00 EUR (incl. BTW) betaald te worden, deze waarborg krijgt de
gebruiker terug bij inlevering van de badge.
Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk over het afsluiten van de kleedkamer (d.m.v. badge).
Artikel 6:
Materialen plaatsen en opbergen
De gebruikers van het kunstgrasterrein dienen de te gebruiken materialen zelf te plaatsen en weer op de juiste
plaats op te bergen.
De terreinen dienen na gebruik weer speelklaar gemaakt te worden door de gebruiker. Dit wil zeggen dat de
doelen zich achter de bezoekersomheining moeten bevinden. De netten van de grote voetbaldoelen dienen
omhoog gehangen te worden. Alle andere materialen moeten weer naar hun opbergplaats gebracht werden.
Bij wedstrijden dienen alle materialen zich naast het speelterrein te bevinden.
De zaalwachter staat steeds ter beschikking om de nodige uitleg te verschaffen voor het juist plaatsen, afbouwen
en opbergen van de materialen.
Indien er schade berokkend wordt aan de materialen door onjuist gebruik, zullen de kosten voor herstelling of
nieuwe aankoop doorgerekend worden aan de club/gebruiker.
Bij ernstige beschadigingen zal er contact opgenomen worden met de politie om een proces verbaal op te maken.
Artikel 7:
Gebruikstijd
De uurregeling moet strikt nageleefd worden. Bij het einde van de huurtijd moet de gehuurde ruimte vrij en
gebruiksklaar zijn voor de volgende gebruiker.
Artikel 8:
Uur(ver)wisseling
Het is ten strengste verboden om onderling uren te wisselen zonder toestemming van de verantwoordelijke.
Het doorgeven van toegekende uren (‘onderverhuur’) is ten strengste verboden.
Artikel 9:
Voedselgebruik
Er mag geen glas op of rond het terrein meegenomen worden. Alle drank dient geconsumeerd te worden uit
plastic flessen of drinkbekers. Het is ten strengste verboden om dranken (uitz. water) en eten te gebruiken op het
kunstgrasterrein.
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Artikel 10:
Toeschouwers
De toeschouwers dienen binnen de voor hen beschikbaar gestelde ruimte te blijven en mogen op geen enkele
manier de sportbeoefenaars hinderen.
Enkel toeschouwers met geschikt schoeisel mogen het kunstgras betreden (enkel sportschoenen)
Artikel 11:
Sportvreemde voorwerpen
Het is verboden om zware of puntige objecten op het kunstgras te plaatsen.
Het is verboden om met voertuigen het terrein te betreden (auto, bromfiets, fiets, slee…), uitgezonderd de
specifieke onderhoudsmachines.

DEEL B:

ALGEMEEN

Artikel 12:
Algemeen
Dit gebruiksreglement is enkel van toepassing op het reguliere gebruik van het kunstgrasterrein gelegen aan het
vrijetijdscentrum de Mixx en is op elk moment herzienbaar.
Alle vermelde prijzen, zijn prijzen inclusief BTW.
Artikel 13:
Toegangsuren en sluitingsdagen
Het kunstgrasterrein gebruikt op volgende dagen en tijdstippen:
Maandag t.e.m. zaterdag: 09.00 – 23.00 uur
Zondag:
09.00 – 13.00 uur (andere uren op aanvraag)

Afhankelijk van de reservaties die lopen binnen het vrijetijdscentrum, kunnen de openingsuren afwijken van de
bovenstaande openingsuren.
De uitbaters van de skipiste (Ars Valendi), de fitness (Snapfitness) en de brasserie bepalen hun eigen
openingsuren.
Het kunstgrasterrein is elke dag reserveerbaar, behalve:
- op zondagnamiddag,*
- op de sluitingsdagen die jaarlijks zullen worden vastgesteld door het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Herselt,*
- op dagen dat er sneeuw op het kunstgrasterrein ligt,
- op dagen van opdooi.
* tenzij mits toestemming van de beheerder
De jaarlijkse sluiting voor het groot onderhoud zal steeds plaatsvinden gedurende de laatste 2 weken van juni.
Artikel 14:
Aanvragen
Alle aanvragen voor het gebruik van het kunstgrasterrein gebeuren:
ofwel schriftelijk naar de beheerder vrijetijdscentrum, Asbroek 1H, 2230 Herselt
ofwel via email naar de beheerder vrijetijdscentrum, beheerder@herselt.be
ofwel via de website op www.demixx.be
ofwel aan de balie van het vrijetijdscentrum, Asbroek 1, 2230 Herselt
Jaarlijks wederkerende activiteiten worden niet automatisch gereserveerd. De club/vereniging dient dus jaarlijks
een nieuwe aanvraag in te dienen. De aanvraag voor het volgende seizoen dient uiterlijk op 1 mei ingediend te
zijn bij de beheerder. Het indienen van een aanvraag voor vaste reservaties impliceert onmiddellijk dat de
aangevraagde uren niet meer geannuleerd kunnen worden zonder de geldende annulatiekosten (1 maand opzeg).
Dit geldt ook voor alternatieve momenten die na de aanvraag besproken werden tussen de beheerder en de
verantwoordelijke van de vereniging en waarvoor de vereniging zijn akkoord heeft gegeven.
Voor de lange-termijnreservaties zal er een overeenkomst worden opgesteld.
Voor de lange-termijnreservaties (augustus t.e.m. juli) is de geldende voorrangsregeling van toepassing.
zie deel C van dit gebruiksreglement
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Artikel 15:
Betalingen – administratiekosten - aanmaningskosten
De gebruiksvergoeding dient ofwel betaald te worden na ontvangst van de maandelijkse factuur voor de hierop
vermelde betaaldatum, ofwel ter plaatse (cash, via geldbeugel of via bancontact) aan de zaalverantwoordelijke.
Alle facturatie gebeurt telkens in het begin van elke maand en omvat de verhuringen/verkopen van de
voorgaande maand. Indien het Autonoom Gemeentebedrijf Herselt een factuur dient op te maken voor een
bedrag lager dan 10,00 EUR, zal hiervoor een administratiekost van 2,50 EUR aangerekend worden.
Indien de factuur niet tijdig betaald is, zal volgende procedure gevolgd worden:
1. Er wordt een eerste aanmaning verstuurd. Hiervoor zullen geen kosten aangerekend worden.
2. Er wordt een tweede aanmaning verstuurd. Hiervoor zullen 10,00 EUR aanmaningskosten aangerekend
worden.
3. Er wordt een aangetekende weigering verstuurd. Hiervoor zullen 12,50 EUR kosten aangerekend
worden.
Bij het opstellen van een aangetekende weigering, zullen alle bestaande toekomstige reservaties en verhuringen
van de gemeentelijke uitleendienst geschrapt worden. Dit geldt voor alle personen die deel uitmaken van het
gezin. De gebruiker (of leden van zijn/haar gezin) kan pas terug reservaties of verhuringen aanmaken na
betaling van de openstaande schulden.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Herselt kan via gerechtelijke weg de openstaande schulden vorderen.
Artikel 16:

Beschadigingen, onaanvaardbare sociale handelingen, misbruiken en
vervuilingen
Elke club is volledig aansprakelijk voor de schade die hij/zij veroorzaakt. De club is ook verantwoordelijk voor
de schade of vervuiling die de tegenpartij veroorzaakt en voor orde en netheid in de door hem gebruikte ruimten.
Alle veroorzaakte schade/vervuiling zal doorgerekend worden aan de club. Indien de zaalverantwoordelijken
extra belast worden met het opkuisen van de achtergelaten vervuiling, zal een personeelskost van 30,00 EUR
45,00 EUR per begonnen werkuur aangerekend worden.
Bij ernstige beschadigingen zal er contact opgenomen worden met de politie om een proces verbaal op te maken.
Indien de gebruiker een handeling stelt die indruist tegen één of meerdere artikels uit dit gebruiksreglement of
tegen een sociaal aanvaardbare handeling, zal het directiecomité een sanctie opleggen (vb. weigering). De aard
van de sanctie zal afhankelijk zijn van de gestelde handeling.
Het personeel van het Autonoom Gemeentebedrijf Herselt kan op elk moment een persoon die een (sociaal)
onaanvaardbare handeling verwijderen uit het complex.
Artikel 17:
Aansprakelijkheid
De gebruikers van het vrijetijdscentrum de Mixx vrijwaren het Autonoom Gemeentebedrijf Herselt en zijn
werknemers van elke aansprakelijkheid bij ongevallen of diefstallen die zich voordoen naar aanleiding van of
ingevolge van het gebruik van één of meerdere ruimten in het vrijetijdscentrum de Mixx.
Artikel 18:
Rookverbod
Het is verboden te roken op het kunstgrasterrein.
Artikel 19:
Kauwgomverbod
Het is verboden kauwgom te gebruiken op het kunstgrasterrein.
Artikel 20:
Verloren voorwerpen
Verloren voorwerpen worden uiterlijk één maand bewaard en kunnen opgevraagd worden aan de balie.
Artikel 21:
Camerabewaking
Er is camerabewaking aanwezig in en rond het ganse complex.
Bij betwistingen, vandalisme of beschadigingen kunnen de opnamebeelden door de bevoegde diensten gebruikt
worden.
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DEEL C:

TARIEVEN

Artikel 22:
Tarieven
Herseltse verenigingen worden aanzien als de belangrijkste doelgroep en gebruikers van het kunstgrasterrein van
het vrijetijdscentrum de Mixx. Om te voorkomen dat de plaatselijke verenigingen uitwijken naar andere
terreinen omdat niet-Herseltse verenigingen het kunstgrasterrein reeds bezetten, zullen de niet-Herseltse
verenigingen een hoger tarief betalen dan het normaal gangbare tarief.
Het kunstgrasterrein kan per half uur gehuurd worden en per dagdeel.

Per uur
Veld zonder verlichting
½ veld zonder verlichting
Veld met verlichting
½ veld met verlichting

Herseltse
vereniging

Herseltse vereniging
>50 uur
(vaste reservatie)

Niet-Herseltse
vereniging

15,00 EUR
10,00 EUR
20,00 EUR
15,00 EUR

11,25 EUR
7,50 EUR
15,00 EUR
11,25 EUR

25,00 EUR
20,00 EUR
35,00 EUR
25,00 EUR

Herseltse clubs kunnen genieten van 50% korting op de gangbare tarieven bij een last-minute reservatie
(= reservatie op de dag zelf). Deze korting is van toepassing op het tarief van Herseltse vereniging (en niet op het
tarief van Herseltse vereniging bij vaste reservatie).
Voor het bepalen van het tijdstip waarop er verlichting betaald dient te worden, wordt gebruik gemaakt van de
gegevens van het KMI m.b.t. de tijden van zonsondergang. Indien de zonsondergang in het uur van gebruik valt,
dient er verlichting betaald te worden.
Vb. Indien de zonsondergang om 19.45 uur valt, zal men geen verlichting betalen tussen 19.00 en 19.30 uur,
maar wel verlichting betalen tussen 19.30 en 20.00 uur.

Artikel 23:
Inbegrepen in de gebruiksprijs
In de gebruiksprijs zijn inbegrepen:
gebruik van het kunstgrasterrein, volgens overeenkomst;
gebruik van de kleedkamers en douches, volgens overeenkomst;
verlichting (indien tarief met verlichting);
alle materialen die vrij aanwezig zijn op het kunstgrasterrein.
Artikel 24:
Huur van materiaal
Alle materialen zijn af te halen aan de balie (uitgezonderd de doelen).
Prijzen per gebruik
Markeerkegels
Gratis
Markeerpotjes
Gratis
Hesjes
Gratis
4 kleine doelen
Gratis
4 grotere doelen
Gratis
Voetbal
1,00 EUR
Bij het gebruik van deze materialen zal er aan de gebruiker gevraagd worden om zijn ID kaart of gelijkaardig
identificatiebewijs ter waarborg te overhandigen. De gebruiker krijgt dit document terug op het moment dat hij
of zij de gebruikte materialen terug overhandigd aan de zaalwachter.
Indien er schade optreedt aan de gehuurde materialen, zal deze schade vergoed dienen te worden door de
gebruiker.
Artikel 25:
Huur van opslagruimte
Deze opslagruimte bevindt zich binnen het vrijetijdscentrum de Mixx.
De huur van opslagruimte dient aangevraagd te worden bij de beheerder.
Individuele clubberging (ca. 18 m³)
100,00 EUR per jaar
Individuele clubkast
20,00 EUR per jaar
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Artikel 26:
Scholen Herselt

Uitzonderingen

SVS
Scholen van buiten Herselt
Organisaties van of i.s.m. de gemeente Herselt

genieten 50 % korting op het tarief ‘Herseltse
verenigingen’ (enkel tijdens de schooluren)
geniet 50 % korting op het tarief ‘Herseltse
verenigingen’
genieten de tarieven ‘Herseltse verenigingen’ (enkel
tijdens de schooluren)
genieten de tarieven ‘Herseltse verenigingen’

Artikel 27:
Annulatie
Wanneer men eventueel, om geldige redenen, het ter beschikking gestelde uur niet kan gebruiken, dient de
beheerder van het vrijetijdscentrum of de zaalverantwoordelijke hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht
te worden.
Wanneer men op korte termijn een annulatie doorvoert, zullen er annulatiekosten aangerekend worden. Deze
annulatiekosten zijn van toepassing op alle verhuurbare ruimtes/terreinen.
Wanneer men in geval van overmacht een annulatie doorvoert, kunnen onderstaande annulatiekosten door de
beheerder teniet gedaan worden. Indien de gebruiker deze overmacht binnen de 2 weken kan aantonen d.m.v.
een bewijsbriefje (vb. kopie ziekteattest). De beheerder kan in sommige gevallen oordelen dat voor de annulatie
wegens overmacht geen bewijsbriefje nodig is (vb. hevig stormweer)
Volgende annulatiekosten zijn van toepassing:
- 4 dagen of meer op voorhand:
geen annulatiekosten
- 2 tot 3 dagen op voorhand:
50 % van het verschuldigde bedrag
- minder dan 2 dagen op voorhand:
100 % van het verschuldigde bedrag
Indien de beheerder oordeelt dat het terrein, omwille van de weersomstandigheden, niet kan bespeeld worden,
zal er geen vergoeding aangerekend worden. De club heeft echter geen enkel recht op een schadevergoeding om
welke reden ook, omwille van het niet kunnen gebruiken van het kunstgrasveld.
Voor de vaste gebruikers geldt ook artikel 7 van hun gebruiksovereenkomst, nl. een opzegtermijn van 30 dagen.
DEEL D:
Artikel 28:

AANVRAGEN
Voorrangsregeling voor regelmatig gebruik

Een regelmatig gebruik zal gebeuren volgens volgende voorranglijst:
Voorrangsregeling tijdens de reguliere schooluren:
1ste plaats:
gemeentelijke diensten binnen de sector of het AGB
2de plaats:
Herseltse scholen
3de plaats:
privé partners actief binnen VTC ‘de Mixx’
4de plaats:
SVS, Sport Vlaanderen
5de plaats:
PZ Zuiderkempen
6de plaats:
erkende Herseltse club
7de plaats:
Niet-erkende Herseltse club
8ste plaats:
Niet-Herseltse club
Voorrangsregeling buiten de reguliere schooluren:
1ste plaats:
gemeentelijke diensten binnen de sector of het AGB
2de plaats:
privé partners actief binnen VTC ‘de Mixx’
3de plaats:
erkende Herseltse club, competitie op het kunstgrasterrein, met jeugdwerking
4de plaats:
erkende Herseltse club, competitie op het kunstgrasterrein, zonder jeugdwerking
5de plaats:
erkende Herseltse club, geen competitie op het kunstgrasterrein, met jeugdwerking
6de plaats
erkende Herseltse club, geen competitie op het kunstgrasterrein, zonder jeugdwerking
7ste plaats:
SVS
8de plaats:
niet-erkende Herseltse club, competitie op het kunstgrasterrein, met
jeugdwerking
9de plaats:
niet-erkende Herseltse club, competitie op het kunstgrasterrein, zonder
jeugdwerking
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10ste plaats:
11de plaats:
12de plaats:
13de plaats:
14de plaats:

niet-erkende Herseltse club, geen competitie op het kunstgrasterrein, met
jeugdwerking
niet-erkende Herseltse club, geen competitie op het kunstgrasterrein, zonder
jeugdwerking
Sport Vlaanderen
PZ Zuiderkempen
niet-Herseltse clubs

Een erkende Herseltse club is erkend door het college van burgemeester en schepenen volgens het van kracht
zijnde erkenningsreglement.
Deze voorrangsregeling is van toepassing bij het opstellen van de jaarkalender. Voor het opvullen van de ‘gaten’
in de jaarkalender zal de beheerder beslissen omtrent de aanvragen en de toelatingen.
Bij reservaties zal er steeds voorrang gegeven worden aan gebruikers van het volledige kunstgrasterrein. Het
gebruik van delen (units) zal zoveel mogelijk dienen gecombineerd te worden met andere gebruikers.
Reservaties die lopen over het ganse sportseizoen, hebben voorrang op reservaties die lopen over een gedeelte
van het sportseizoen.
De beheerder dient bij de opmaak van de jaarkalender speciaal rekening te houden met aanvragen van
clubs/verenigingen die reeds langer en onafgebroken gebruik maken van gemeentelijke accommodatie en/of
accommodatie binnen VTC de Mixx. Indien deze clubs/verenigingen VTC de Mixx als enige locatie gebruiken
en omwille van de voorrangsregeling hun reservaties en hun werking in het gedrang zouden komen omwille van
een lagere plaats op de voorrangsregeling, dan kan de beheerder deze clubs/verenigingen, op basis van de
historische samenwerking alsnog voorrang geven op andere aanvragen van nieuwere gebruikers. Tegen deze
beslissing kan enkel schriftelijk bezwaar ingediend worden bij het directiecomité die over dit bezwaar zal
oordelen.
Als het terrein op frequente basis leeg staat, mag het terrein op deze regelmatig niet-gebruikte uren door het
Autonoom Gemeentebedrijf Herselt verder verhuurd worden.

Artikel 29:
Aanvragen voor tornooien en sportdagen
Een tornooi is een georganiseerd evenement waarbij vele deelnemers of teams verscheidene wedstrijden of
partijen spelen die niet vallen onder de normale competitie- of bekercompetities en waaraan in één of andere
vorm een onderscheiding of prijs is verbonden.
Een sportdag is een dag die geheel of gedeeltelijk in het teken staat van het uitoefenen of begeleiden van sport
en spel om zodoende aandacht te besteden aan het belang van bewegen.
Een aanvraag voor het inrichten van tornooien of sportdagen dient vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij
de beheerder van het vrijetijdscentrum.
Tornooien of sportdagen kunnen enkel doorgaan wanneer de planning dit toelaat en kunnen maximum 5 jaar op
voorhand aangevraagd worden.
DEEL E:

MELDINGSPLICHT

Artikel 30:
Elke gebruiker dient voor of na gebruik van het kunstgrasterrein door te geven met hoeveel personen het
kunstgrasterrein betreden is. Dit zijn noodzakelijke gegevens die een rol spelen bij het inplannen van het
specialistisch onderhoud van het terrein.
Clubs waarvan de zaalwachter op het einde van de dag van de reservatie geen aantallen doorgekregen heeft,
zullen een administratieve kost van 2,00 EUR per gebruik betalen.
Elke gebruiker is verplicht om opgemerkte mankementen of tegenstrijdigheden betreffende dit reglement te
melden aan de zaalwachter of de beheerder.
Opgelet: speel niet op een beschadigd stuk van het terrein. Hierdoor wordt de schade enkel groter.
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DEEL F:

RECLAME

Artikel 31:
Reclame
Het is verboden om affiches, aankondigingen, reclame … op te hangen op of rond het kunstgrasterrein van het
vrijetijdscentrum de Mixx zonder voorafgaande toestemming.
Folders en affiches kunnen afgegeven worden aan de zaalverantwoordelijke. De zaalverantwoordelijke zal de
folders en affiches in de daarvoor voorziene ruimte ter beschikking stellen of ophangen.
Artikel 32:
Sponsorreclame bij wedstrijden, tornooien en sportdagen
Het plaatsen, bevestigen of ophangen van sponsorreclame bij wedstrijden, tornooien en sportdagen moet steeds
schriftelijk aangevraagd worden bij de beheerder van het vrijetijdscentrum.
Deze sponsorreclame mag, mits voorafgaande toelating, geplaatst of bevestigd worden.
Er dient vooraf met de beheerder van het vrijetijdscentrum besproken te worden op welke manier men de
sponsorreclame wenst te plaatsen of bevestigen.
De sponsorreclame mag alleszins niet met palen, staven, tape, nagels of nieten bevestigd worden.
Het plaatsen of bevestigen van de sponsorreclame mag in geen geval de veiligheid van sporters en/of bezoekers
in het gedrang brengen
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