
 

AANVRAAG SPORTINFRASTRUCTUUR 

Afspraken  
 

Onderbreking van trainingen en annulatievoorwaarden

Indien er een bepaalde periode niet getraind of gespeeld wordt, dan moet dit expliciet vermeld 

worden (bv. vakantieperiode,…) op het aanvraagformulier.  

Hoogst uitzonderlijk kan een reservatie na goedkeuring van de verantwoordelijke geannuleerd 

worden (in principe niet toegestaan bij vaste reservaties). Dit gebeurt via e-mail naar 

sport@zwevegem.be, minstens 8 dagen vooraf. Annulaties die ons te laat bereiken, worden omwille 

van praktische redenen niet toegestaan. De kostprijs wordt in dit laatste geval wel aangerekend. 

Betaling huurgelden vóór de start van het nieuwe seizoen

Het nieuwe seizoensgebruik kan pas starten nadat alle openstaande rekeningen van het vorige 

seizoen vereffend zijn. 

Als u toelating krijgt  van het lokaal bestuur Zwevegem om gebruik te maken van de 

sportinfrastructuur, dient u rekening te houden met onderstaande:

- Als vereniging neemt u allerhande organisatorische en praktische maatregelen om het veilig 
gebruik door u leden te garanderen.  

- Als vereniging oordeelt u zelf over het maximaal aantal gelijktijdig toegelaten sporters. U 
draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid, rekening houdend met de 
brandveiligheidsrichtlijnen die het maximum aantal gebruikers niet mogen overschrijden.  

- Als vereniging bent u verplicht om een polis burgerlijke – en contractuele aansprakelijkheid 
af te sluiten. Hiervoor kan u eventueel intekenen op een gezamenlijke polis van de gemeente 
of via uw eigen verzekering. De polis zal opgevraagd worden van zodra de kalender is 
opgemaakt.  
 

Sabam en billijke vergoeding

Informeer je bij de verhuurder of je voor jouw werking een extra aanvraag moet doen voor het 

afspelen van muziek. 

Aanvragen gebeuren via www.unisono.be 

Sportpunt 1 en Sportpunt 2

Opwarming op trimpad en/of piste (als de piste vrij is) 

Voor zover de vaste bezetting van het trimpad of de atletiekpiste het toelaten en geen hinder 

opleveren voor de vaste pistegebruikers, kan een vaste gebruiker er voor een “beperkte” 

opwarming terecht. Bij twijfel omtrent de hinder dient men vooraf de trainer van de vaste 

pistegebruiker te raadplegen. 

 Gebruikers Sportpunt 1 of Sportpunt 2 moeten dit wel uitdrukkelijk vermelden (zie 

aanvraag). 

mailto:sport@zwevegem.be
http://www.unisono.be/


 

Let wel: de sporthal mag enkel met proper sportschoeisel betreden worden. De judozaal 

daarentegen enkel blootvoets. De lesgever die opwarmt op bv. het trimpad moet erop toezien dat de 

sporters hun schoenen schoonmaken vooraleer ze het gebouw betreden. 

OC De Kappaert

- Vaste seizoen reservaties in sporthal OC De Kappaert zijn enkel toegelaten voor trainingen. 

Vaste competitiekalender zijn om praktische redenen in deze zaal niet mogelijk. 

- Minivoetbal wordt niet toegelaten. 

  



 

AANVRAAG SPORTINFRASTRUCTUUR  

Richtlijnen 
 

Huidige uren als basis voor de nieuwe aanvraag 

We vragen om indien mogelijk zoveel mogelijk rekening te houden met het huidige 

bezettingsschema van de infrastructuur. Dit kan je hier nog eens raadplegen: 

https://www.zwevegem.be/sportbezetting  

Wie extra uren/plaats wenst aan te vragen doet dit bij voorkeur op de (huidige) nog vrije 

uren/ruimtes.  

Aanvraag extra-losse reservaties 

Extra losse reservaties (bv. extra competitiematchen of extra activiteit) worden aangevraagd bij de  

zaalverantwoordelijke. 

Sporthal 2.0 en 2.1 
Petra Santy (LAGO Club Zwevegem FIT. - tel. 056 28 95 80) 
fitpunt@lago.be 
 
Sportpunt 1, Sportpunt 3 en Sportpunt 6 

Dienst Sport Zwevegem (sport@zwevegem.be) 

Chris Vandenbroucke (tel. 056 76 58 00) 

Sofie Dewyn (tel. 056 76 59 94)  

O.C. De Spoele Otegem 

Dienst Sport Zwevegem (sport@zwevegem.be) 

Ann Fillieux (tel. 056 76 58 12) 

Losse aanvragen voor gemeentelijke schoolsportinfrastructuur gebeuren via dit formulier: Aanvraag 
schoolinfrastructuur | Zwevegem – verdere afspraken gebeuren via de schooldirecties.  
 
O.C. De Kappaert 
Frank Dooms (tel.:  056 75 88 56 - gsm: 0477 98 02 47 – e-mail: Frank.dooms@klimopzwevegem.be) 
 
Turnzaal De Groene Kouter en Knokke Zwevegem 
Nathalie Herremans (tel.:  056 28 54 86 – e-mail: nathalie.herremans@gszwevegem.be)   
 
Turnzaal Kouter Zwevegem 
Lieve Duyck (tel.:  056 28 54 50 – e-mail: lieve.duyck@gszwevegem.be)   
 
Turnzaal Heestert 
Jozefien Ovaere (tel.:  056 28 54 30 – e-mail: jozefien.ovaere@gszwevegem.be) 
 
Turnzaal Sint-Denijs 
Bart Desmet (tel.:  056 45 57 72 – e-mail: bart.desmet@gszwevegem.be)   
 
Losse aanvragen voor schoolsportinfrastructuur van het vrij onderwijs gebeuren via Wim Coudyser ( 
gsm: 0497 28 24 19 – e-mail: wim.coudyser@sgdebrug.be)  
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Turnzaal Toyeplein en Turnzaal Deerlijkstraat 

 
 

 



 

 


