I.ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1.
Dit reglement is van toepassing op het gebruik van de volgende sportaccommodatie:
De sporthal Den Oosthoek, gelegen aan de Sportlaan 2, 8660 De Panne.
Onder het woord ‘sportaccommodatie’ wordt het ganse complex bedoeld. Onder het woord
‘sportterrein’ worden de zalen met een sportvloer bedoeld.
Art. 2.
Door het betreden van de accommodaties is iedere bezoeker onderworpen aan het huishoudelijk
reglement en het tariefreglement.
Iedere bezoeker is verondersteld het reglement te kennen en stipt na te leven. Een exemplaar van het
reglement ligt ter inzage in de sporthal en kan ook op de website www.depanne.be geraadpleegd
worden.
Clubs of individuelen, die een reservatie maken voor het gebruik van de sportaccommodatie, zullen bij
hun reservatie een exemplaar van het huishoudelijk reglement ontvangen.
Art. 3.
De inrichting is uitsluitend toegankelijk voor de gebruikers alsook het publiek tijdens de vastgestelde
uren.
De openings- en sluitingsuren hangen af van de bezettingsgraad van de sportaccommodatie. Deze
informatie kan bekomen worden op de dienst sport.
De sportaccommodatie is op volgende feestdagen gesloten: 1 januari, Pasen, Paasmaandag, 1 mei,
Hemelvaartsdag, Pinsteren, Pinkstermaandag, 1 november, 11 november, 24 december vanaf 12u,
25 december, 31 december vanaf 12u.
Art. 4.
Dieren worden in de sportaccommodatie niet toegelaten, uitgezonderd blindengeleide honden en
assistentiehonden.
Eigenaars en/of houders van dieren die op één of andere wijze de sportaccommodatie binnendringen,
zijn aansprakelijk voor alle door deze dieren veroorzaakte schade.
Art. 5.
Bij activiteiten waarbij de zaalverantwoordelijk niet noodzakelijk dient aanwezig te zijn, is de
gebruiker/vereniging verantwoordelijk voor het naleven van dit reglement.
Art. 6.
De sportaccommodatie wordt geopend en gesloten door het personeel of andere door de dienst sport
aangestelde personen. De regeling van de verwarming en elektriciteit worden enkel door het
personeel bediend.
II. AANSPRAKELIJKHEID
Art. 7.
Elke sportclub, die gebruik maakt van de sportaccommodatie, moet zich laten verzekeren voor
burgerlijke aansprakelijkheid. De permanente gebruikers moeten een kopie van hun polis aan de
dienst sport bezorgen voor aanvang van hun reservatie.
Art. 8.
Elke handeling die de goede orde verstoort, de sportaccommodatie beschadigt, de veiligheid of de
hygiëne in het gedrang brengt of het sportgebeuren in de sportaccommodatie stoort , is verboden.
Het toezichthoudend personeel is gemachtigd om gebruikers die weigeren zich naar de
onderrichtingen te schikken uit de sportaccommodaties te verwijderen.
Art. 9.
Het gemeentebestuur en het personeel is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en diefstal
in de sportaccommodatie. Alle gerief achtergelaten in de kleedkamers of andere lokalen en gevonden
door het personeel van de dienst sport wordt maximaal 14 dagen in bewaring gehouden.
III. GEBRUIK VAN DE ZAAL
Art. 10.

Indien een geplande activiteit niet doorgaat, dient de dienst sport hiervan minstens 7 dagen op
voorhand te worden verwittigd. Wanneer een gebruiker/vereniging nalaat, binnen de vastgelegde
termijn, de dienst Sport schriftelijk te verwittigen van niet-gebruik, zal het huurgeld toch worden
aangerekend, behoudens gevallen van overmacht.
Bij de reservatie van de sportaccommodatie voor meerdere speeldagen zal er een voorschot van 25%
van de te betalen som aangerekend worden. Bij niet gebruik van de sportaccommodatie zal het
betaalde voorschot van 25% als administratieve kost aangerekend worden.
Art. 11.
Indien herstellingen of onvoorziene oorzaken of andere activiteiten het nodig maken, kan de dienst
Sport de sportaccommodatie of een deel ervan tijdelijk ontoegankelijk of onbespeelbaar verklaren. Dit
zal steeds, waar mogelijk, voldoende vooraf worden aangekondigd.
Art. 12.
a) In de sportaccommodatie zijn
- alcoholische en suikerhoudende dranken;
- eten, inclusief versnaperingen en kauwgom;
- glazen en alle andere glasverpakkingen
enkel toegelaten in de cafetaria en niet op de sportterreinen, de passerelle, de tribune,
kleedkamers als de andere bijhorende lokalen.
b) Er is een volledig rookverbod in elke overdekte ruimte.

de

Art. 13.
Kinderen (tot en met 8 jaar) dienen steeds onder toezicht van min. 1 volwassen (vanaf 18 jaar)
verantwoordelijke vergezeld zijn.
Art. 14.
Het is de gebruikers niet toegelaten de hen toegekende uren zonder toestemming van de dienst sport,
Sportlaan 2, 8660 De Panne aan derden af te staan of ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande
goedkeuring.
Art. 15.
Elke activiteit van welke aard ook, gepland in de sportaccommodatie, dient vooraf schriftelijk
aangevraagd te worden bij de dienst Sport, Sportlaan 2, 8660 De Panne
Art. 16.
Het is niet toegelaten om voertuigen, fietsen, bromfietsen of andere voorwerpen tegen de gevels of
voor de toegangsdeuren te plaatsen. De hulpdiensten dienen ten allen tijde vlot toegang tot het
gebouw te hebben. De nooduitgangen dienen steeds vrij te blijven.
Op de parking moeten de voertuigen en fietsen geplaatst worden volgens de aangeduide
afbakeningen. Wagens in overtreding kunnen geverbaliseerd of weggetakeld worden.
Het plaatsen, achterlaten of parkeren van motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden,
aanhangwagens, reclamevoertuigen is verboden.
Het uitoefenen van enige handelsactiviteit en het collecteren is er verboden, behoudens
voorafgaandelijke toelating van het AGB.
Art. 17.
Elke bezoeker of gebruiker moet zich onmiddellijk schikken naar de hem door de verantwoordelijken
van de sportaccommodatie gegeven richtlijn.
Onbetamelijk gedrag en onzedige kledij zijn niet toegestaan.
Personen die de orde verstoren en/of anderen in gevaar brengen en/of de aanwijzingen van de dienst
sport niet opvolgen kunnen uit de sportaccommodatie verwijderd worden.
Art. 18.
Indien gebruikers gebruik maken van bepaalde gebruiksvoorwerpen om hun sport te beoefenen
(stokken, wielen, …) dan dienen zij hiervoor voorafgaandelijk schriftelijke toestemming te verkrijgen
van de dienst Sport. Ballen, pluimpjes en badminton- en tennisraketten zijn wel toegestaan.
De danszaal kan niet gebruikt worden voor balsporten of andere sporten waarbij het lage plafond
beschadigd kan geraken.
Art. 19.
Het is verboden afval achter te laten in de sportaccommodatie, tenzij in de daartoe bestemde
recipiënten.
Art. 20.

Gebruikers van de sportaccommodatie dienen voor gebruik van de sportaccommodatie steeds op
voorhand met de dienst Sport af te toetsen hoe hun activiteiten in de zaal zullen plaatsvinden.
Art. 21.
Het is de gebruiker niet toegelaten om eigen toestellen/voorwerpen en materiaal binnen te brengen in
de sportaccommodatie, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de dienst Sport.
Art. 22.
Het is de verenigingen niet toegelaten om clubmateriaal in de sportaccommodatie achter te laten. Na
gebruik van de sportterreinen dient de gebruiker onmiddellijk zijn eigen materiaal te verwijderen.
Er zullen in de bergruimte 4 bergruimtes voorzien worden voor de vaste gebruikers, zij kunnen daar
hun materiaal stockeren. Zij dienen het materiaal op eigen risico te stockeren. Zij blijven ook
verantwoordelijk voor hun eigen materiaal. Volgende clubs kunnen gebruik maken van deze
bergruimtes: Voetbal-Fun, KBBC, Westhoek Badminton, vaste zomerklant.
Art. 23.
1. Voor manifestaties waarbij het publiek wordt toegelaten moeten de organisatoren en de
bezoekers stipt de richtlijnen volgen die hen door de dienst sport en in voorkomend geval door
de brandweer en de politie worden gegeven.
2. Het is de organisatoren verboden:
a) een groter aantal bezoekers tot het gebouw of het terrein toe te laten dan voorzien door de
brandweer of politie;
b) om op welke wijze ook de vrije doorgang van de uitgangen en de uitgangswegen geheel of
gedeeltelijk te belemmeren of de nuttige breedte ervan te verminderen onder meer door het
aanbrengen van technische installatie, kassa's, publicitaire voorwerpen of elke andere losse
of vaste installaties.
3. De organisatoren moeten er voor zorgen dat het vrije gebruik van elke uitgangsdeur of
nooduitgang steeds en zonder enige belemmering mogelijk blijft.
IV RESERVATIES
Art. 24.
De gebruikers mogen de sportaccommodatie enkel aanwenden voor sportdoeleinden en aan de zaal
geen andere bestemming geven zonder schriftelijke toestemming van het directiecomité van het AGB.
Art. 25.
Het is de gebruikers nooit toegelaten, de hen toegekende uren door de dienst Sport, aan derden af te
staan en /of door te verhuren.
Een gebruiker of club kan daardoor enkel reservaties voor zichzelf of zijn/haar club maken en niet voor
derden. Een vaste gebruiker dient een verantwoordelijke aan te stellen die instaat voor de reservaties
zodoende dat het bestuur van de vereniging op de hoogte is van de geplande reservaties.
Art. 26.
Wanneer wegens overbelasting van de sportaccommodatie de beschikbare kleedkamers ontoereikend
zijn om aan iedere ploeg een afzonderlijke kleedkamer toe te wijzen, kan de zaalverantwoordelijke in
éénzelfde ruimte 2 ploegen onderbrengen.
De groepsleiders zijn verantwoordelijk voor de goede orde.
Het gebruik van de kleedkamers is verplicht. Er wordt geen kledij en sporttassen op de sportterreinen
toegelaten. De kleedkamers dienen ook netjes achtergelaten te worden.
Art. 27.
Langdurige reservaties dienen steeds schriftelijk (via e-mail) gedaan te worden. Korte reservaties
kunnen ter plaatse of per telefoon.
V. TIJDEN
Art. 28.
De gebruikers van de sportaccommodatie houden zich aan de hun toegewezen tijd. Ongeacht de aard
van de activiteit kan de tijdslimiet niet overschreden worden. Het bestuur van de verenigingen of de
gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de sportterreinen niet vroeger dan het overeengekomen uur
en niet wordt verlaten op een later uur dan is vastgesteld. Een gereserveerd uur bestaat uit 55
minuten. Een gereserveerd half uur bestaat uit 25 minuten.

Wanneer een wedstrijd geschorst of vroegtijdig beëindigd wordt, zullen de spelers zich aanstonds
naar de kleedkamers begeven. De gebruikers dragen nauwlettend zorg voor de handhaving van de
orde.
Aan het begin en aan het einde van de sportactiviteiten alsmede bij de verwisseling van de groepen
dient de gebruiker zorg te dragen voor behoorlijk toezicht aan de ingang van het gebouw en de
kleedlokalen.
Geen enkel lid van een sportvereniging mag de sportterreinen of een ander lokaal betreden alvorens
er een verantwoordelijke leider (leerkracht, trainer, bestuurslid, lesgever, afgevaardigde
verantwoordelijke) aanwezig is.
Art. 29.
a) De kleedkamers moeten vrij zijn twintig (20) minuten na het einde van de activiteit.
b) Het sportterrein moet 5 minuten voor het einduur vrijgemaakt en verlaten te zijn.
c) Het sportterrein is pas op het aangegeven uur toegankelijk teneinde andere gebruikers niet te
storen.
Art. 30.
De onderhoudsbeurt van het terrein, het plaatsen en wegbergen van de toestellen en/of materiaal is in
de toegewezen tijd inbegrepen.
VI. SCHOEISEL
Art. 31.
De sportvloer mag alleen betreden worden met blote voeten of met aangepast en proper
sportschoeisel dat geen markeringen of afstekende tint of kleur op de vloer achterlaat. Het reinigen
van sportschoeisel in de stortbaden is niet toegelaten. De zaalsportschoenen mogen voorheen niet
gedragen zijn op straat of op bevuilde of op bekiezelde gronden.
De zaalverantwoordelijke is gemachtigd de zaalsportschoenen te controleren en de overtreders de
toegang tot de sportvloer te verbieden. Dit kan ook wanneer de trainingen of wedstrijden reeds
begonnen zijn. Indien na gebruik bovenvermelde beschadiging vastgesteld wordt, wordt de
gebruiker/vereniging herstel- of reinigingskosten aangerekend.
VII. LOCATIES/TOESTELLEN
Art. 32.
a) Sporters mogen enkel de sportterreinen, lokalen en materialen gebruiken die hen door het
personeel worden aangeduid.
b) Personen die niet aan sportactiviteiten deelnemen, hebben enkel toegang tot het publieksgedeelte
(tribune)
c) Het plaatsen en wegbergen van het materieel gebeurt door de gebruikers ism. het
toezichthoudende personeel en dit steeds op een correcte en verzorgde manier.
Van de toestellen mag alleen gebruik gemaakt worden onder leiding van een bevoegd en
verantwoordelijk persoon. De toestellen en materialen mogen alleen gebruikt worden voor het doel
waarvoor zij bestemd zijn.
VIII. GEBRUIK MUZIEKINSTALLATIE EN EHBO MATERIAAL
Art. 33.
Voor het gebruik van de muziek- en geluidsinstallatie (bedieningspaneel geluidsinstallatie in de grote
zaal, competitiezaal en danszaal) en de scoreborden, eigendom van het AGB, moet voorafgaandelijke
het gebruik toelating gevraagd worden aan de dienst sport.
Een eigen muziekinstallatie kan gebruikt worden op eigen risico en opgesteld worden op een plaats
vast te stellen door de verantwoordelijke van de dienst sport. De installatie moet conform zijn aan de
vigerende wettelijke normen. Het AGB betaalt een forfaitair bedrag voor Sabam en billijke vergoeding.
Indien er voor een activiteit een afwijking nodig is ten opzichte van het forfaitair bedrag, dan is dit ten
laste van de gebruiker/inrichter van de activiteit.
De muziekinstallaties in de sportaccommodatie alsook in de cafetaria dienen zo aangewend te worden
dat er geen overlast voor de buren ontstaat.
Art. 34.

Het gebruik van het EHBO-materiaal dat in de accommodatie voorhandig is, mag gebruikt worden mits
toelating van de zaalverantwoordelijke of in geval er zich een noodsituatie voordoet.
IX. VERZEKERING EN SCHADE
Art. 35.
Het AGB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aangericht aan derden of aan
persoonlijk materieel, noch voor diefstal en/of gebeurlijke ongevallen door derden.
Art. 36.
a) De gebruiker is verantwoordelijk voor het ter beschikking gestelde materieel, behoudens voor de
schade aan het materieel ten gevolge van de tussenkomst van personeel.
b) De gebruiker moet vooraf het bewijs indienen van een geldige verzekering voor burgerlijke en
contractuele aansprakelijkheid en brand (uitgezonderd individuele gebruikers)
c) Iedere schade moet aan het toezichthoudende personeel worden gemeld.
Art. 37.
In verband met het organiseren van bijzondere activiteiten toegestaan door het directiecomité van het
AGB of activiteiten georganiseerd door de gemeentelijke diensten, kan de reeds toegestane
ingebruikname, aan de huurder worden ingetrokken. De huurder wordt hiervan vooraf schriftelijk
verwittigd en de eventuele reeds betaalde huurprijs wordt terugbetaald. De huurder heeft in dit geval
geen enkel recht op schadevergoeding.
Art. 38.
De kosten voor herstelling of extra opkuis zullen aangerekend worden volgens het tarief bepaald in
het tariefreglement.
Art. 39.
De Gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van alle mogelijke
gevolgen die zich voordoen naar aanleiding van de toegang tot en het gebruik van de
sportaccommodatie.
Art. 40.
De clubs of individuele gebruikers van de sportaccommodatie zijn verantwoordelijk voor elke schade
die door hun leden of henzelf werd veroorzaakt.
De gebruikers moeten alle schade onmiddellijk meedelen aan de zaalwachter van dienst of de avond
zelf doormailen naar de dienst Sport. De schade zal door het AGB worden hersteld en de kosten
worden aan de gebruiker aangerekend.
Bij herhaalde moedwillige beschadiging kan het gebruiksrecht ontzegd worden door het
directiecomité van het AGB.
Tijdens de wedstrijden en de ontmoetingen met vreemde clubs is het bestuur van de plaatselijke
sportvereniging aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de vreemde bezoekers.
Indien door een technische defect een gevaarsituatie ontstaat, die door overmacht niet onmiddellijk
weg te werken valt, moet de gebruiker (oa. clubbestuur, scheidsrechters, trainers, enz…) de
verantwoordelijkheid opnemen om de activiteiten te beëindigen. Vaststelling en melding van de
gevaarsituatie kan gebeuren zowel door de zaalverantwoordelijke als door de gebruiker zelf.
X. PUBLICITEIT
Art. 41.
Het voeren van publiciteit binnen de sportaccommodatie ter gelegenheid van manifestaties of voor
clubsponsoring kan enkel worden toegestaan volgens de vooraf opgestelde overeenkomst inzake
toegang en gebruik met de dienst Sport. Deze publiciteit kan enkel en alleen gevoerd worden op de
schriftelijk vooraf overeengekomen plaats. Deze publiciteit kan enkel gevoerd worden tijdens de
duurtijd van de manifestatie of enkel tijdens de uren van de clubwerking.
Het plaatsen van de publiciteit kan enkel gebeuren door de dienst sport en haar aangestelden of op
een vooraf overeengekomen manier en plaats. De gebruiker dient zelf in te staan voor de wettelijke
financiële retributies.
Art. 42.
Het gebruik van audiovisuele toestellen is toegestaan mits toelating van de dienst Sport. Deze
audiovisuele toestellen kunnen enkel en alleen gevoerd worden op de schriftelijk vooraf
overeengekomen plaats. Deze audiovisuele toestellen kunnen enkel gebruikt worden tijdens de
duurtijd van de manifestatie of enkel tijdens de uren van de clubwerking.

Het plaatsen van de audiovisuele toestellen kan enkel gebeuren door de dienst sport en haar
aangestelden of op een vooraf overeengekomen manier en plaats. De gebruiker dient zelf in te staan
voor de wettelijke financiële retributies.
XI. SANCTIES
Art. 43.
Iedere inbreuk tegen de bepalingen van dit reglement van orde kan leiden tot een tijdelijke of
definitieve beëindiging van de toegang en het gebruik van de infrastructuur, zonder enige
ingebrekestelling en zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Vastgesteld door de Raad van Bestuur van het AGB, met maatschappelijke zetel te 8660 De Panne,
Zeelaan 21.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLIMZAAL
XII. GEBRUIKSVOORWAARDEN KLIMZAAL
Art. 44
1.1. Wie gebruik maakt van de klimzaal, aanvaardt zonder meer het reglement en dient zich eraan te
houden.
1.2. Klimmen is enkel toegestaan voor mensen die minimaal beschikken over het
klimvaardigheidsbewijs 1 (KVB1). Dit bewijs dient, vòòr aanvang van het klimmen, voorgelegd te
worden aan de balie van de dienst sport. Bij afwezigheid van de medewerker dient u het centrale
nummer: 058/42 18 20 te bellen zodat de medewerker opgeroepen wordt. U kan de klimzaal niet
betreden alvorens u aan de balie uw klimvaardigheidsbewijs hebt getoond én alvorens u beschikt over
een geldig toegangsticket (tarieven aan de balie raadpleegbaar) die u aan de balie kan bekomen na
het betalen van het gangbare tarief. Elke persoon, die de zaal betreedt, dient een toegangsticket te
betalen. Klimmers, die hun klimbeurt onderbreken met een pauze van meer dan 2u, dienen opnieuw
een nieuw toegangsticket aan te kopen.
Tijdens een overgangsperiode (1 januari 2016-31 december 2016) kunnen ervaren klimmers (oa.
buitenlanders) die niet beschikken over een KVB1, toegang tot de zaal verkrijgen na het ondertekenen
van een verklaring ‘klimvaardigheid’. In deze verklaring bewijst de ervaren klimmer dat hij over de
capaciteiten beschikt om op een correcte en veilige manier het klimmateriaal te hanteren en te
zekeren.
1.3. Klimmers dienen minimum 5 jaar te zijn om gebruik te maken van de klimzaal. Een klimmer,
jonger dan 8 jaar (al dan niet in het bezit van een KVB1), dient steeds begeleid te zijn van een
gekwalificeerde begeleider (minimum initiator muurklimmen), die dan instaat voor de veiligheid van het
kind én mits het ondertekenen door de gekwalificeerde begeleider van een verklaring dat de
gekwalificeerde begeleider de verantwoordelijkheid omtrent de veiligheid van het kind op zich neemt.
Een klimmer tussen de 8 jaar en 14 jaar, dient steeds begeleid te zijn van een meerderjarige, die
beschikt over minimum een KVB1, én mits het ondertekenen door de meerderjarige van een
verklaring dat de meerderjarige de verantwoordelijkheid omtrent de veiligheid van het kind op zich
neemt. Hierbij wordt het kind door minimaal 1 meerderjarige begeleid. Het kind kan nooit de
zekeringspositie innemen voor de meerderjarige. Kinderen die <40kg wegen, dienen steeds een
integraalgordel te dragen.
Vanaf 14 jaar dient elke gebruiker van de klimzaal te beschikken over een KVB1.
Klimmers, die willen kennismaken met de klimsport en/of een initiatie wensen in het muurklimmen,
kunnen, onder leiding van een gekwalificeerde begeleider (minimum initiator) én mits de
gekwalificeerde begeleider een verklaring ondertekent dat de gekwalificeerde begeleider de
verantwoordelijkheid omtrent de veiligheid van de nieuwe klimmer op zich neemt, een initiatieles
volgen.
1.4. Voorklimmen is enkel toegestaan in het kader van specifieke opleidingen én onder begeleiding
van een gekwalificeerd persoon (minimaal initiator muurklimmen) of indien men in het bezit is van een
KVB2. Daarbij wordt gebruik gemaakt van uw eigen touw, voorklimmen is dus niet toegestaan op de
touwen van de klimzaal. De klimmer brengt hiervoor een geschikt touw mee dat voldoet aan de
veiligheidsvereisten. Het aanwezige klimtouw van de klimzaal moet voorafgaand weggehaald worden
en dient na afloop steeds correct teruggeplaatst te worden alvorens de klimzaal te verlaten.
Voorklimmen is niet toegestaan ter hoogte van de klimroutes in de nabijheid van het aanwezige
lesgeefplateau alsook in de nabijheid van de dalwand. Er kan enkel voorgeklommen worden op
routes die hiervoor specifiek aangeduid zijn.

1.5. Meer dan 2 meter boven het vloerniveau is onbeveiligd klimmen niet toegestaan.
1.6. Liggend of zittend zekeren is verboden.
1.7. Klimgrepen en zekeringspunten mogen enkel verplaatst worden door de door de dienst sport De
Panne aangeduide personen. De namenlijst met routebouwers ligt ter inzage bij de dienst sport.
1.8. Traverseren (horizontaal klimmen) is enkel toegestaan als andere klimmers hierbij niet
gehinderd worden. Traverseren is nooit toegestaan onder verticaal klimmende klimmers.
1.9. Opzettelijke beschadiging of beschadiging door onachtzaamheid van de uitrusting van de
klimzaal (wanden, grepen, zekeringspunten, touwen,…) zal verhaald worden op de dader.
1.10. Elke klimmer is verantwoordelijk voor het door hem gehuurde materiaal.
1.11. Na het beëindigen van de klimsessie wordt door elke klimmer de knopen uit de klimtouwen
verwijderd en worden de klimtouwen opgebonden zodat ze de vloer niet raken.
1.12. Loszittende of kapotte grepen dien je te melden aan de balie van de dienst sport. Ook
incidenten en ongevallen moeten steeds gemeld worden aan de balie van de dienst sport. Deze
zaken zullen steeds in een logboek genoteerd worden.
1.13. Het is verboden om:
 Jezelf toegang te verlenen tot de klimzaal zonder te betalen en zonder je KVB1 te tonen aan
de balie.
 De nooduitgang te versperren door middel van sporttassen
 Blootsvoets te klimmen
 De matten te betreden met ongepast (oa. hakken) en vuil schoeisel
 Te eten of te drinken op de matten
 Te roken in de klimzaal
 Om privé-lessen of privé-trainingen te geven in de klimzaal zonder de uitdrukkelijke toelating
van de dienst sport De Panne
1.14. Alle klimmers zullen van schoenen verwisselen voor het klimmen en voor de veiligheid bij
voorkeur klimschoenen dragen. Het klimmen met bevuild schoeisel is niet toegelaten.
1.15. Passende kledij en uitrusting moeten gedragen worden zodat de klimmuur niet kan beschadigd
worden.
1.16.Niemand brengt noch aan de muur noch aan haar voorzieningen wijzigingen aan zonder
toestemming van de dienst sport.
1.17. Wie een achtergelaten waardevol voorwerp (touw, musketon, rugzak, kledingstuk,
geldbeugel,…) aantreft, wordt verondersteld dit te melden en aan de dienst sport te bezorgen.
Art. 45 Huur materiaal
1.1. Een materiaalset bestaande uit een klimgordel, veiligheidsmusketon en zekeringsapparaat kan
gehuurd worden aan de balie van de dienst sport, tegen betaling van het vastgestelde tarief en mits
tijdelijke inlevering van de identiteitskaart.
1.2. Opzettelijke beschadiging of beschadiging door onachtzaamheid van de klimuitrusting (klimgordel,
veiligheidsmusketon en zekeringsapparaat, touw,…) zal verhaald worden op de dader.
Art. 46 Begeleiding en groepen
1.1. a. Groepen van 8 tot 12 personen dienen minstens 7 werkdagen vooraf aan te melden bij de
dienst sport. Groepstrainingen zijn enkel toegestaan onder begeleiding van gekwalificeerde personen
(VTS-diploma: initiator, instructeur of trainer, UIAGM-gids) personen, die elk een maximaal aantal
kilmmers gelijktijdig mogen begeleiden volgens het principe:
o In het bezit van initiator muurklimmen of hoger: max. 12 klimmers
o UIAGM-gids: geen restricties
De begeleider dient bij reservatie een kopie van zijn kwalificaties over te maken aan de dienst sport.
De begeleider dient zelf in materiaal te voorzien. Een materiaalset kan gehuurd worden tegen
betaling van het vastgestelde tarief, mits voorafgaandelijke reservatie en mits beschikbaarheid.
b. Tijdens een overgangsperiode (1 januari 2016-31 december 2016 (na 31 december 2016 vervalt
dit artikel) kunnen groepstrainingen toegestaan worden onder begeleiding van geslaagden GTE.
Geslaagden GTE kunnen elk maximaal 12 klimmers gelijktijdig begeleiden. De begeleider dient bij
reservatie een kopie van zijn kwalificaties over te maken aan de dienst sport. De begeleider dient zelf
in materiaal te voorzien. Een materiaalset kan gehuurd worden tegen betaling van het vastgestelde
tarief, mits voorafgaandelijke reservatie en mits beschikbaarheid.
C. Tijdens een overgangsperiode (1 januari 2016-31 december 2016) kunnen kliminitiaties toegestaan
worden onder begeleiding van een Bachelor LO (regent LO) of een Master LO (Lic. LO). De
begeleider dient steeds te beschikken over minimum een KVB1 en dient aan een verplichte

veiligheidsopleiding met goed gevolg, deelgenomen te hebben en dit ingericht door het AGB De
Panne. Bachelor LO en Master LO kunnen elk maximaal 12 klimmers gelijktijdig begeleiden. De
begeleider dient bij reservatie een kopie van zijn kwalificaties en een bewijs van deelname aan de
veiligheidsopleiding over te maken aan de dienst sport. De begeleider dient zelf in materiaal te
voorzien. Een materiaalset kan gehuurd worden tegen betaling van het vastgestelde tarief, mits
voorafgaandelijke reservatie en mits beschikbaarheid.
1.2. a. Groepstrainingen, waarbij de klimmers tussen de 8 jaar en de 10 jaar zijn, dienen steeds
begeleid te worden door een gekwalificeerd begeleider De begeleider zorgt er steeds voor dat
volgende werkwijze gehanteerd wordt: de jonge klimmer wordt gezekerd door een meerderjarige, die
beschikt over een KVB1, of de jonge klimmer wordt verplicht zich door twee andere jongere klimmers
te laten zekeren.
b. Groepstrainingen, waarbij de klimmers jonger dan 8 jaar zijn, dienen steeds begeleid te worden
door minimum een intiator muurklimmen én bijgestaan door volwassen begeleiders met een KVB1
(minimum 1 volwassene per 3 kinderen).
1.3. Groepen kunnen ook via de dienst sport een lesgever reserveren. Deze reservatie dient
minimaal 7 werkdagen op voorhand aangevraagd te worden. De reservatie kan enkel plaatsvinden
mits beschikbaarheid van een lesgever. Indien er geen lesgever beschikbaar is, dan vervalt
automatisch de reservatie, zonder dat er enig verhaal ten aanzien van het AGB De Panne kan
gebeuren.
1.4. Onaangekondigde grote groepen kunnen de toegang tot de zaal geweigerd worden.
Art. 47. Verzekering
1.1. Klimmen gebeurt steeds op eigen risico, de klimzaal in de sporthal Den Oosthoek is niet
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Art. 48. Eten en drinken
1.1. In de klimzaal zijn enkel herbruikbare drinkflessen of plastieken flesjes met water toegelaten.
Glazen flesjes komen niet in de klimzaal.
1.2. Drinkflessen blijven in de tassen zitten en komen nooit op de matten.
1.3. Het is niet toegelaten om te eten in de klimzaal.
Art. 49. Orde en netheid
1.1. Gelieve geen afval achter te laten in de klimzaal maar te deponeren in de vuilnisbakken in de
gang.
1.2. Sporttassen dienen steeds zo geplaatst te worden dat ze geen hinder veroorzaken voor andere
klimmers. Elke klimmer blijft verantwoordelijk voor zijn eigen sporttas en voor de plaatsing van zijn
eigen sporttas.
Art. 50 Magnesium
1.1. Magnesium is geen wondermiddel en in eenvoudige routes overbodig
1.2. Het maakt de grepen en de klimzaal vuil
1.3. Denk aan uw en onze longen
1.4. Wees dus zuinig met magnesium, en let op met je pofzak
Art. 51. Overtreding
Bij herhaaldelijke overtreding van deze regels kan de toegang tot de klimzaal geweigerd worden.
Personen die een gevaar vormen voor zichzelf of voor andere klimmers worden eveneens gevraagd
om de klimzaal te verlaten. In beide gevallen kan er geen terugbetaling van de toegangsprijs of
abonnement geëist worden door de klimmer.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT HINDERNISSENPARCOURS
XIII.

GEBRUIKSVOORWAARDEN HINDERNISSENPARCOURS

Art. 52.
1.1. Wie gebruik maakt van het hindernissenparcours, aanvaardt zonder meer het reglement en dient
zich eraan te houden.
1.2. Het hindernissenparcours bestaat uit 3 parcours met verschillende moeilijkheidsgraad: het
groene parcours (niveau 1) is vrij toegankelijk is voor gebruikers; het blauwe parcours (niveau 2)
en het rode parcours (niveau 3) zijn slechts toegankelijk met aangestelde begeleiding voorzien
door de dienst sport De Panne. Het blauwe (niveau 2) en rode parcours (niveau 3) kunnen in

geen geval betreden worden zonder medeweten, reservatie en begeleiding van de dienst sport
De Panne.
1.3. Het maximum aantal deelnemers toegelaten op het parcours bedraagt 25 personen.
1.4. Deelnemers met de minimumlengte van 1,5m kunnen gebruik maken van het
hindernissenparcours (niveau 2 en 3).
Art. 53 Reservatie
1. Gebruik van de hindernissenpiste (niveau 2 en 3) is pas mogelijk na reservatie bij de dienst sport
De Panne. De reservatie wordt pas bevestigd na beschikbaarheid van de begeleider. Het
deelnamegeld dient steeds op voorhand betaald te worden. De kostprijs wordt berekend volgens
het definitieve aantal dat op voorhand werd doorgegeven, wijzigingen dienen ten laatste 7 dagen
voor de activiteit plaats te vinden. De activiteit gaat pas door met min. 4 betalende deelnemers. Bij
minder dan 4 deelnemers kan de activiteit wel doorgaan, mits het betalen van het tarief van 4
betalende deelnemers. Indien er door overmacht geen begeleider aanwezig is, dan wordt de
reservatie geannuleerd, zonder dat hiervoor een schadevergoeding kan bekomen worden.
2. De annulatiekost bedraagt:
- 10% van het totaal bij een annulatie tot 30 dagen voor de activiteit
- 50% van het totaal bij een annulatie op minder dan 15 dagen voor de activiteit
- de volledige som bij een annulatie op minder dan 7 dagen voor de activiteit
3. Het AGB De Panne kan in geval van buitengewone omstandigheden (weersomstandigheden,
materiaalgebruik, geen beschikbaarheid begeleider etc. ) de activiteiten annuleren of samen met
de klant de activiteiten wijzigen of passende alternatieven aanbieden, zonder dat er enig verhaal
ten aanzien van het AGB De Panne kan gebeuren.
4. Als het AGB De Panne de activiteit wijzigt of een passend alternatief aanbiedt, wordt de normale
prijs aangerekend en wordt er geen schadevergoeding uitbetaald.
Art. 54 Verzekering
1.1. Het AGB De Panne is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tegenover haar deelnemers.
1.2. Elke deelnemer is aansprakelijk voor zijn eigen daden.
1.3. Alle materialen die door het AGB De Panne bij een activiteit ter beschikking worden gesteld,
dienen in geval van verlies of schade door de deelnemer vergoed te worden.
1.4. Het AGB De Panne kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of verlies van persoonlijke
goederen van de deelnemers.
Art. 55. Veiligheid
1.1. De aangestelde begeleider zal bij aanvang van gebruik een controle doen van alle elementen en
van de gebruikte materialen.
1.2. Een routine visuele inspectie dient uitgevoerd telkens voor de start van de activiteiten.
1.3. Hitte, kou, regen, wind, sneeuw en ijzel kunnen het gebruik van het parcours in grote
mate beïnvloeden. Ook deelnemers en begeleiders reageren anders op de verschillende
weersomstandigheden. Daarom kan het programma aangepast of afgelast worden indien de
begeleider oordeelt dat de weersomstandigheden niet toelaten dat de activiteiten op een veilige
manier kunnen aangevangen of verdergezet worden. Indien de activiteiten nog niet
aangevangen werden, dan zal het AGB De Panne het deelnamegeld terugbetalen. Indien de
activiteit wel reeds aangevangen werd, kan er geen terugbetaling van het deelnamegeld worden
geëist.
1.4. Elke deelnemer dient aangepast kledij te dragen. Er kan geen gebruik gemaakt worden van het
hindernissenparcours in ontbloot bovenlijf. De kledij dient ook aangepast te zijn aan de
weersomstandigheden en aan de fysieke gesteldheid van de deelnemer. Elke deelnemer dient
het haar samengebonden te hebben. Elke deelnemer dient stevige schoenen te dragen. De
begeleider is gemachtigd steeds te oordelen over de kledijvoorschriften. Indien de begeleider
van oordeel is dat de kledij niet aangepast is, kan de begeleider de deelnemer weren van de
activiteit zonder terugbetaling van het deelnamegeld.
1.5. Elke deelnemer zal bij aanvang van de activiteiten volgend veiligheidsmateriaal overhandigd
krijgen: een helm, een leeflijn, musketons, een gordel. Elke deelnemer is verplicht gebruik te
maken van het veiligheidsmateriaal. Indien de deelnemer niet of op een onverantwoorde manier
gebruik maakt van het veiligheidsmateriaal, dan kan de deelnemer geweerd worden van de
activiteit, zonder terugbetaling van het deelnamegeld.

1.6. Het AGB De Panne kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke of stoffelijke schade
van de deelnemer ingevolge het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen
medegedeeld door de dienst sport en haar begeleiders.
1.7. Elke deelnemer dient zicht te schikken naar de veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen
medegedeeld door de dienst sport en de begeleiders. Dit betekent o.a. een natuurvriendelijk
gedrag. Bij ernstige overtredingen hierop heeft de organisatie het recht de in overtreding zijnde
deelnemer uit te sluiten, zonder dat deze aanspraak kan maken op enige vorm van
schadevergoeding.
1.8. Opzettelijke beschadiging of beschadiging door onachtzaamheid van de uitrusting van de
hindernissenparcours zal verhaald worden op de dader.
Art. 55 Overtreding
Bij herhaaldelijke overtreding van deze regels kan de toegang tot de hindernissenparcours geweigerd
worden. Personen die een gevaar vormen voor zichzelf of voor andere deelnemers worden eveneens
gevraagd om het hindernissenparcours te verlaten. In beide gevallen kan er geen terugbetaling van
het deelnamegeld worden geëist.

