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ALGEMEEN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTPUNT ZWEVEGEM
Voor de toepassing van dit algemeen reglement van inwendige orde wordt verstaan onder:
- gebruiker: dit is de vereniging of groep van personen die de toelating heeft gekregen van de
gemeente om gebruik te maken van één of meerdere accommodaties van Sportpunt Zwevegem. Het
betreft zowel hoofdgebruikers met exploitatieverantwoordelijkheid, hoofdgebruikers zonder
exploitatieverantwoordelijkheid, losse gebruikers en publieke zwemmers.
- Sportpunt Zwevegem: dit zijn volgende sportinfrastructuren, de onmiddellijke omgeving rond deze
accommodaties alsook de bijhorende parkings:
gemeentelijke schietstand, gemeentelijk tenniscentrum, de voetbalvelden I en II, het omnisportveld
Blokkestraat, de atletiekpiste, de hondendressuur, Sportpunt 1 met gym-, judo- en vergaderzalen,
Sportpunt 2 met het zwembad en de sporthal.
- Bevoegde exploitatie- of beheersorganen: dit zijn de vzw’s die de gemeentelijke sportinfrastructuur
beheren conform een exploitatieovereenkomst met de gemeente of hoofdgebruikers met
exploitatiebevoegdheid.
Voor Sportpunt Zwevegem, gelden voor de bezoekers, onverminderd de wettelijke of andere
reglementaire beschikkingen, de navolgende bepalingen:
1. De door de gemeente of het beheersorgaan aangestelde personen waken over de stipte uitvoering
van dit reglement. Zij hebben altijd het recht om hun controletaak uit te oefenen. Personeel of
aangestelden van de gemeente of het beheersorgaan mogen de toegang tot de accommodaties
die tot hun bevoegdheid horen, verbieden indien het algemeen reglement van inwendige orde
en/of een specifiek gebruiksreglement van één van de accommodaties na 2 aanmaningen alsnog
niet worden nageleefd.
Door het eenvoudig feit van hun verblijf in Sportpunt Zwevegem verklaren de
bezoekers/gebruikers zich te onderwerpen aan alle beschikkingen van onderhavig reglement
en dienen ze hun verantwoordelijkheid op te nemen inzake de schade toegebracht aan
beplantingen, gebouwen, installaties, goederen en tegenover derden.
Tevens ontslaan zij de gemeente en/of het bevoegde beheersorgaan van elke
verantwoordelijkheid te hunner opzichte.
De gebruiker duidt bij de aanvraag tot gebruik een groepsverantwoordelijke aan die de leden, de
tegenspelers en de bezoekers informeert over dit reglement van inwendige orde. Deze
groepsverantwoordelijke dient er eveneens voor te zorgen dat de veiligheidsvoorschriften
worden nageleefd en dat de nodige controle op de naleving van het reglement wordt
uitgeoefend. Indien deze zelf niet aanwezig is, dan wordt de groepsverantwoordelijke
verondersteld zijn verantwoordelijkheid in deze over te dragen aan andere personen.
2. Alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, vallen onder de bevoegdheid van het
bevoegde beheersorgaan of de gemeente.
3. Tijdelijke afwijkingen op de gebods- en verbodsbepalingen kunnen toegestaan worden
door het College van Burgemeester en Schepenen en/of het bevoegde beheersorgaan.
4. Het publiek moet zich gedragen naar de richtlijnen die op een behoorlijke wijze door middel van
aanwijzingen en borden of door enig ander middel ter kennis worden gebracht.
5. Toegang tot Sportpunt Zwevegem kan ontzegd worden aan diegene wiens gedrag opspraak
verwekt, overlast veroorzaakt of die zich niet schikt naar dit algemeen reglement van inwendige
orde en/of de specifieke reglementen voor de specifieke infrastructuren. Daarom zullen deze
reglementen op een duidelijk zichtbare plaats aan de ingang van de verschillende
sportaccommodaties worden aangebracht.
6. Klachten worden eventueel door het diensthoofd sport en/of de infrastructuurverantwoordelijke
aan de lokale politie overgemaakt.
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7. Iedere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382, en volgende in het burgerlijk wetboek
verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt. Gebruikers kunnen als zodanig
verantwoordelijk gesteld worden. De leraars, leiders of monitors van school-, jeugd, sport- en
andere groepen zijn verantwoordelijk voor de personen die onder hun leiding staan.
Om praktische redenen is het de gebruiker die ook zal instaan voor de terugbetaling van de
schade (ook van tegenploegen). Hiervoor is men verplicht een verzekering ‘contractuele
aansprakelijkheid’ af te sluiten (uitgezonderd gemeentescholen en –diensten). Dit geldt ook indien
de dader niet gekend is of indien de dader vreemd is aan de gebruiker en de schade is opgetreden
in de periode tijdens de welke de gebruiker toegang kreeg tot de volledige of een deel van de
accommodatie. Het is immers zo dat de gebruiker dit algemeen reglement van inwendige orde
dient af te dwingen alsook de specifieke gebruiksreglementen voor specifieke infrastructuren,
veiligheids- en gebruiksvoorschriften.
Elke beschadiging van de gemeentelijke eigendom en/of van de met het beheer/exploitatie
belaste instantie (sportaccommodaties en materialen) geeft aanleiding tot betaling van een
vergoeding gelijk aan de herstellingskosten of de kosten van vervanging van het beschadigde.
De persoon die schade veroorzaakt, is verplicht dit te melden (eventueel via zijn
groepsverantwoordelijke) aan de toezichthoudende personen, aan het onthaal of aan de
conciërge.
Indien er schade of onveilige toestanden worden geconstateerd bij betreding van een
gebouw(deel) (dus niet veroorzaakt door de gebruiker zelf), dan dient het bevoegde
beheersorgaan of de gemeente onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden.
8. Wat de wegen en de plaatsen betreft die voor het verkeer toegankelijk zijn, is de wegcode van
toepassing.
9. Het is verboden in het domein te kamperen.
10.Het is verboden gelijk welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijk karakter zou worden
verstoord of waardoor enige beschadiging of vernietiging zou ontstaan, hetzij aan de beplantingen,
hetzij aan gelijk welke roerende en onroerende voorwerpen welke zich in Sportpunt Zwevegem en
omgeving bevinden. Het is verboden ballen tegen gebouwen te shotten, te gooien.
11.Het is verboden een handeling te stellen waardoor de rust en orde zou worden verstoord,
bijvoorbeeld door samenscholingen hetzij om manifestaties te houden, doorgangen te
belemmeren, activiteiten te ontplooien die hinderend zijn voor het normale geluid zoals bv. skaten,
zich onbetamelijk te gedragen, transistors, of om het even welk ander muziek- of geluidwekkend
toestel of instrument te doen spelen, gelijk welke drukwerken uit te delen,
gelijk welk vuilnis te storten, foto’s in/of rond Sportpunt Zwevegem te maken en/of te verspreiden
die de openbare orde of goede zeden kunnen schenden. Deze opsomming is niet limitatief doch
van aanwijzende aard.
12.Er mag binnen het domein Sportpunt Zwevegem niet worden geleurd noch koopwaren worden
uitgestald, noch verkocht noch bij wijze van reclame worden aangeboden, uitgezonderd door
concessie- of huurovereenkomst toegestaan door het bevoegde beheersorgaan.
13.Het is verboden vuren aan te leggen en bij vriesweder de waters te betreden.
Het plukken van bloemen of planten, het verzamelen van drooghout, strooisels, droge bladeren,
bos- en bladgrond of het weghalen van deze is eveneens verboden.
14.Geen enkele klacht wordt aanvaard betreffende gelden of voorwerpen die gedurende het
verblijf in of rond Sportpunt Zwevegem zouden verloren of ontvreemd zijn.
15.De wetgeving tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen dient nageleefd te
worden.
16.De aard van het gebruik van de infrastructuur is slechts toegelaten voor de door het bevoegde
beheersorgaan of de gemeente zelf aangekondigde of voor de met gebruikers specifiek
afgesproken activiteiten. De aangekondigde of afgesproken gebruiksuren dienen strikt nageleefd
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te worden. Zonder toelating is het verboden in de niet voor het publiek toegankelijke lokalen te
verwijlen. De aanwezigheid in Sportpunt Zwevegem moet verband houden met de aard van de
activiteiten die er doorgang vinden en met de bestemming van de aanwezige infrastructuur en
uitrusting.
17.Het is verboden publiciteit te voeren in eender welke plaats, behalve na akkoord van het
bevoegde beheersorgaan of de gemeente.

PARKEERGELEGENHEID / FIETSENBERGING
18.De parkings voor publiek bevinden zich buiten de zone afgebakend met profielen voorzien van
verbodsteken “Verboden doorgang”. Het parkeren vóór of naast de voormelde profielen of vóór de
opritten, toegangen en uitgangen van de verschillende sportinfrastructuren, waardoor de toegang
of uitgang belemmerd wordt voor hulpdiensten is verboden.
Overtredingen kunnen door de politie geverbaliseerd worden.
19. Er zijn parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorbehouden. Het is verboden
op deze plaatsen te parkeren of te stationeren zonder de geldige documenten.
20. In de toegangszone tot het zwembadgebouw zijn alleen voetgangers en
voertuigen die moeten laden, lossen, werken uitvoeren voor de gemeente en
voertuigen die dringende hulp moeten verlenen (ambulances, brandweerdienst, ordediensten),
toegelaten.
21. Fietsen dienen uitsluitend geplaatst in de diverse fietsenrekken. Fietsen mogen geenszins
geplaatst worden tegen muren, deuren of omheiningen.
22. Er is een parkeerplaats speciaal voor motoren en bromfietsen binnnen de sportstraat. Het is ten
strengste verboden om auto’s te parkeren op deze zone. Het is ook verboden voor bromfietsen
en motoren om zich op de sportstraat te begeven buiten de parkeerzone of voorbij het
verkeersbord ‘geen doorgang’.
23. Het is verboden om zware vrachtwagens en kermiskramen op de parkings horend bij
Sportpunt Zwevegem te plaatsen zonder goedkeuring.
TOEGANG TOT SPORTPUNT ZWEVEGEM
Sportpunt Zwevegem mag door het publiek enkel betreden worden via onderstaande toegangen
behoudens andersluidende toelating door de gemeente of het bevoegd beheersorgaan. Sommige
gebouwdelen zijn voor het publiek toegankelijk tijdens de door de gemeente of het beheersorgaan
vastgestelde openingsdagen en uren en dit in welbepaalde gevallen tegen de door haar
goedgekeurde toegangstarieven. Sommige gebouwdelen zijn niet toegankelijk voor publiek. Dit wordt
nader gespecifieerd in de specifieke gebruiksreglementen.
De gebouwen en specifieke ruimtes worden geopend door de bevoegde exploitant of de gemeente of
door vaste hoofdgebruikers met exploitatieverantwoordelijkheid, door de conciërge of andere
aangestelde personen, volgens vastgelegde afspraken.
24. Hoofdtoegang Sportpunt 2: zwembad-, sporthal-, omkleedruimtes, cafetaria,
swim-gymgebouw
In normale omstandigheden mag het gebouw alleen betreden en verlaten worden via de hoofden neveningangen aan de oostkant van het gebouw (kant sportstraat)
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25. Toegang voor personen met een handicap tot sportpunt 2: het zwembad-, sporthal-,
omkleedruimtes, cafetaria, swim-gymgebouw
a. De lifttoegang aan de oostkant van het gebouw is toegankelijk voor personen
met een handicap en personen die zeer moeilijk de trapingang kunnen nemen uitgezonderd in
bepaalde noodomstandigheden (bv. bij brand). De lift mag als uitgang gebruikt worden door de
laatste cafetariagebruikers tot na afsluiting van het ganse gebouw.
b. Behoudens voor het personeel en in noodomstandigheden voor het publiek is de toegang
via het hellend vlak achteraan het zwembadgebouw enkel bruikbaar na afspraak.
26. Toegang tot Sportpunt 3, 5, 6: de voetbalvelden
De voetbalvelden kunnen bereikt worden via de toegangsweg voetbalvelden, dit is langs de
westkant van het zwembad-, sporthal- en swim-gymgebouw, schuin tegenover de
gemeentelijke openbare bibliotheek.
Voor voetbalactiviteiten op Sportpunt 3 is men verplicht de afgeschermde toegangsweg
(beschermingsmatten) over de atletiekpiste naast het Guldensporenpad te gebruiken.
27. Toegang tot Sportpunt 1: gym- en judozaal, omkleedruimtes en vergaderzalen
Sportpunt 1 Zwevegem is enkel toegankelijk via de hoofdingang (westkant).
28. Toegang tot Sportpunt 3: de atletiekpiste/voetbalveld II
De atletiekpiste is bereikbaar via de sportstraat. Bij speciale atletiekmanifestaties kan het
toegelaten worden om de ingang achter de tribune en deze langs de garageweg te gebruiken.
Voor voetbalactiviteiten is men verplicht de afgeschermde toegangsweg over de atletiekpiste
naast het Guldensporenpad te gebruiken.
29. Toegang tot Sportpunt 7 Zwevegem: de tennisaccommodaties
De tennisinfrastructuur is toegankelijk via de ingang in de Bekaertstraat
30. Toegang tot Sportpunt 8 Zwevegem: de schietstanden
De infrastructuur voor de schietsport is toegankelijk via de hoofdingang die bereikbaar is via de
weg tussen de tennisaccommodatie en de bibliotheek of via de voetweg naast de tennisvelden,
kant Deerlijkstraat.
31. Dieren worden in sportgebouwen niet toegelaten tenzij bij wet geregeld (bv. geleidehonden voor
personen met visuele problemen).
SLEUTELS
32. De gebruikers die beschikken over sleutels mogen deze alleen gebruiken in de aan hen
beschikbaar gestelde ruimtes en op de aan hen beschikbare gestelde momenten. Deze
sleutels mogen niet aan derden doorgegeven worden.
33. Er mogen geen bijkomende exemplaren van deze sleutel(s) gemaakt worden. Het veranderen
van sloten of aanbrengen van extra-sluitwerk in toegangen of uitrusting is ten strengste
verboden. Van alle sluitwerk moet een dubbel aanwezig zijn bij de sportdienst.
(en eventueel bij de nooddiensten en dienst gebouwen).
INKOMHAL - GANGEN - TOILETTEN - TRIBUNES - OMGEVING
34. Behoudens in de zitruimtes, is het de gebruikers/bezoekers verboden zowel binnen als buiten
de accommodaties langer te verblijven of rond te hangen dan noodzakelijk zoals bv. in de
inkomhal, gangen, toiletten, tribunes, trappen, toeschouwerszones,…
35. Aan de toeschouwers, die hebben plaatsgenomen op de zittribunes is het verboden op de
zitbanken te liggen of er hun voeten op te plaatsen.
36. In alle gangen, op alle trappen, ingangen & doorgangen van tribunes is het om
veiligheidsredenen en voor het behoud van de goede orde verboden te zitten, te blijven staan
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37.
38.
39.
40.

of op om het even welke wijze, de doorgang te belemmeren, de andere gebruikers of
bezoekers op eender welke wijze te storen d.m.v. handelingen of uitlatingen.
De toeschouwers op de staanplaatsen moeten achter de afsluitingen blijven en het is hun
verboden op de afsluitingen te klimmen, erop te zitten, erop te staan of op een
onverantwoorde manier over te hellen.
Skateboards, skeelers, steps en dergelijke mogen uit veiligheidsoverwegingen noch op de
trappen, noch op zitbanken, noch binnen in de gebouwen, gebruikt worden, behoudens expliciete
toelating door het bevoegde beheersorgaan of de gemeente.
Glazen drinkbekers of flessen mogen niet in andere ruimten dan de cafetaria, de sporthalbar of de
vergaderzalen, gebruikt worden.
Het is verboden eender welk vuil achter te laten in om het even welke gebouwdelen. Afval
moet direct in de daartoe bestemde vuilnisbakken gedeponeerd worden behoudens andere
afspraken met het bevoegde beheersorgaan of de gemeente. Het is ten strengste verboden
eender welk vuil en/of afval achter te laten of in de vuilnisbakken te deponeren als dat niet direct
afkomstig is van gebruik van Sportpunt Zwevegem. Eventuele bevuiling dient onmiddellijk gemeld
te worden door de verantwoordelijke gebruiker.

SCHOOLGEBRUIK
41. Dit algemeen reglement van inwendige orde is geldig voor scholen voor zover daarvan niet
wordt afgeweken in de bijzondere richtlijnen.
AFFICHES / AANPLAKKINGEN
42. Alle affiches dienen vóór aanplakking ter goedkeuring voorgelegd aan de
onthaalbediende of aan de verantwoordelijke voor de infrastructuur.
43. Affiches en andere aanplakkingen zijn enkel toegelaten op de door de gemeente voorziene
aanplakborden. Het is ten strengste verboden op muren, deuren of vensters te afficheren, borden
of affiches te bevestigen in de omgeving (op bomen, palen, in struiken,…).
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