
 

 
 

GEBRUIKSOVEREENKOMST STEDELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR 
 

Tussen 

De stad Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door de heer Peter BUYSROGGE, schepen, en de heer 

Johan VERHULST, algemeen directeur, overeenkomstig artikel 182 van het gemeentedecreet, 

hierna genoemd “de stad” 

 

En 

 

“de gebruiker” 

 

wordt overeengekomen wat volgt. 

 

Artikel 1 

De stad geeft aan de gebruiker de accommodatie ter beschikking op de aangevraagde data en 

uren, indien zowel de accommodatie als de aangevraagde data en uren beschikbaar zijn. Indien 

het opgevraagde niet beschikbaar is wordt dit aan de gebruiker doorgegeven, zie ook 

uitzonderingen artikel 4. De tarieven van het retributiereglement van de stad zijn van toepassing. 

 

Artikel 2 

Het personeel van het sportcentrum staat in principe in voor de opstelling en berging van de 

basisuitrusting die nodig is voor het beoefenen van de beoogde sport. De gebruiker moet hierbij 

assisteren indien dit gevraagd wordt. Hij zorgt ervoor dat de accommodatie telkens ten laatste 

tegen het einde van de vermelde gebruikstijd vrijgemaakt is. In bepaalde omstandigheden kan de 

stad opleggen om de accommodatie vroeger vrij te maken. 

 

Artikel 3 

De gebruiker is in kennis van het huishoudelijk reglement voor de stedelijke sportcentra en 

bevestigt dit te respecteren. 

 

Artikel 4 

De activiteiten die voorkomen op de lijst van manifestaties (zie https://www.sint-niklaas.be/onze-

dienstverlening/cultuur-en-vrije-tijd/sport/stedelijke-sportcentra), hebben voorrang op de 

wekelijks terugkerende reservaties. De stad heeft het recht om in de loop van dit sportseizoen de 

lijst te wijzigen of uit te breiden zonder dat de gebruiker hiervoor enige vorm van compensatie 

kan opeisen. Een lijst van sluitingsdagen wordt aan de gebruikers bezorgd. 

 

Artikel 5 

De gebruiker is in kennis van de annuleringsvergoedingen die door de stad voor groepen worden 

gehanteerd, namelijk: 

- 200 % van het toepasselijk tarief in geval de gebruiker niet verwittigt; 

- 100 % van het toepasselijk tarief in geval de gebruiker verwittigt, hetzij minder dan 7 

kalenderdagen vooraf voor reguliere activiteiten, hetzij minder dan 30 kalenderdagen vooraf voor 

bijzondere manifestaties; 

- kosteloos in geval de gebruiker langer op voorhand dan hiervoor vermeld, verwittigt of in geval 

van heirkracht. De gebruiker annuleert via de reservatieverantwoordelijke 

(reservaties.sportcentra@sint-niklaas.be). 
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Artikel 6 

De stad factureert de gebruiker in principe per periode van twee maanden. De gebruiker betaalt 

op regelmatige wijze. Indien hij evenwel nalaat te betalen, kan de stad een verbod tot verder 

gebruik van de sportinfrastructuur instellen. 

 

Artikel 7 

Indien de stad vaststelt dat de gebruiker driemaal geen gebruik maakt van een door hem 

gereserveerde accommodatie zonder voorafgaande verwittiging, kan de stad eveneens een 

verbod tot verder gebruik van de sportinfrastructuur instellen. 

 

Artikel 8 

De gebruiker leeft steeds de richtlijnen van de accommodatieverantwoordelijke na, ook al wijken 

die in bepaalde omstandigheden af van de terbeschikkingstelling, vermeld in de bevestigingsmail. 

 

Namens de stad Sint-Niklaas 

Peter Buysrogge 

Schepen 

 

Johan Verhulst 

Algemeen directeur 


