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GEBRUIKSOVEREENKOMST ZWEMBAD SPORTPUNT 2 ZWEVEGEM, 
BEKAERTSTRAAT 4 TE ZWEVEGEM 

GETEKEND TERUG TE BEZORGEN OP DE SPORTDIENST ZWEVEGEM 
 

Tussen enerzijds  
………………………………………………………………………………………..  
(schoolnaam) 
voor wie optreedt (directie)………………………. ……………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 
genoemd “de gebruiker (of de hoofdgebruiker)”, 
 
en de gemeente Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 1 te Zwevegem voor wie optreedt  de 
Burgemeester Marc Doutreluingne en de Gemeenstesecretaris Jan Vanlangenhove 
hierna genoemd “de exploitant”, 
 
wordt de hiernavolgende gebruiksovereenkomst afgesloten: 
 
art. 1. Voorwerp van de overeenkomst 
De gemeente verleent aan de gebruiker, die aanvaardt, het recht van gebruik van het 
zwembad gelegen in Sportpunt Zwevegem, Bekaertstraat 4 te Zwevegem, alsook van 
de bijhorende sportmaterialen beschreven in de individuele toelating,de bijhorende 
omkleedruimtes en toiletten. 
 
art. 2. Bestemming 
Het gebruik wordt toegestaan voor het beoefenen van de verschillende 
zwemsportdisciplines op school niveau. 

 
art. 3. Duur van de overeenkomst 
Het recht van gebruik vangt aan op 1 september 2016 en eindigt op 30 juni 2017.  
Jaarlijks dient de gebruiker een nieuwe aanvraag tot gebruik te richten aan de 
sportdienst op de speciaal daarvoor bestemde aanvraagformulieren. 

 
art. 4. Praktische gebruiksvoorwaarden 

 
1. Sluiting van de accommodatie  
De gemeente kan de accommodatie, voorwerp van deze gebruiksovereenkomst, om 
redenen van overmacht sluiten, zonder schadevergoeding te zijn verschuldigd aan de  
gebruikers. 
 

     2. Verantwoordelijkheid 
De gebruiker ziet erop toe dat niemand de exclusief aan hem verhuurde accommodatie 
betreedt zonder de toelating van de gebruiker. De gebruiker dient het nodige toezicht te 
voorzien en op te treden indien de reglementen niet worden toegepast. 
De gebruiker zal verantwoordelijk gesteld worden voor schade die wordt toegebracht 
aan het gebouw of aan de inboedel, ook al betreft het derden die zich in de verhuurde 
accommodatie bevonden op het ogenblik van verhuur aan de gebruiker. 
 
De gemeente kan eventueel de schade aan het gebouw of de inboedel die niet het 
gevolg is van normale slijtage en werd veroorzaakt door de gebruiker of door de 
personen waarvoor zij instaan conform art. 1382 en volgende van het Burg. Wetboek 
(zoals ondermeer leden, genodigde mede- of tegenspelers of toeschouwers) of door 
derden die zich in betrokken accommodatie bevonden, verhalen op de gebruiker.  

 
De gebruiker moet een polis contractuele aansprakelijkheid afsluiten. Hiervoor kan hij 
eventueel intekenen op een gezamenlijke polis van de gemeente. 
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De door de gemeente aangestelden waken over de stipte uitvoering van de reglementen 
en hebben ten allen tijde recht om hun controletaak uit te oefenen. 
 

 
3. Specifiek gebruiksreglement & Algemeen reglement van inwendige orde 
De gebruiker krijgt een kopie van “het algemeen reglement van inwendige orde 
Sportpunt Zwevegem” en van het “Specifiek gebruiksreglement Zwembad Sportpunt 
Zwevegem”en dient er zich strikt aan te houden.  
 
4. Contactpersonen  
Het diensthoofd sport is contactpersoon van de gemeente. Voor praktische schikkingen 
conform het gebruiksreglement is dit de sportdeskundige. 

  
 
 
Opgemaakt te Zwevegem op 01/07/2016 in 2 exemplaren. 
Elke partij erkent een afschrift te hebben ontvangen van deze gebruiksovereenkomst 
 
Namens ………………….. ………   Namens de gemeente Zwevegem 

     
 
 
 
 
…………………………….. ………   Marc Doutreluingne  
Voorzitter      Burgemeester 

 
 
 
 

           
……………………………. ………   Jan Vanlangenhove 

     Secretaris      Gemeentesecretaris 
 


