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Reglement van orde van de Anderlechtse sportinfrastructuur

Inleiding 

Artikel 1: Dit reglement is van kracht in de volledige Anderlechtse sportinfrastructuur.  Het is 
bestemd voor iedereen die gebruik maakt van de sportinfrastructuur, of het nu gaat om gebruikers 
of toeschouwers.

Toegang

Artikel 2: Personeelsleden van de diensten Sport, Gemeentegebouwen en Leefkader hebben 
toegang tot de zalen en terreinen die ter beschikking van de sportclubs worden gesteld.

Artikel 3: Per team moeten één of twee meerderjarige afgevaardigden worden aangesteld, zich bij 
de eerste bezetting aanmelden bij de infrastructuurverantwoordelijke, een kopie van hun 
identiteitskaart afgeven en bij elke bezetting van hun team aanwezig zijn. Hun namen moeten 
eveneens aan de infrastructuurbeheerder worden overgemaakt. In geval van wijziging moet de 
voormalige afgevaardigde de verantwoordelijke en de beheerder van de sportinfrastructuur 
verwittigen. Als er tijdens de bezetting geen enkele afgevaardigde aanwezig is, wordt het team de 
toegang tot de infrastructuur ontzegd.

Artikel 4: De huurders hebben ten vroegste 30 minuten voor het begin van hun bezetting toegang 
tot de sportinfrastructuur, tenzij de federatie verplicht is anders te handelen. De beheerder van de 
sportinfrastructuur moet hiervan op de hoogte gesteld worden.

Artikel 5: De toegang tot de dienst- en technische lokalen is uitsluitend voorbehouden voor het 
personeel.

Artikel 6: Dieren mogen niet in de indoor sportinfrastructuur en op de sportvelden komen, alleen
blinde hulphonden of hulp assistent.

Artikel 7: Het is verboden inkomgeld te vragen voor de gemeentelijke sportinfrastructuur, behalve 
in geval van machtiging door de coördinatie van de sportdienst.

Artikel 8: De toegang tot de infrastructuur is verboden voor personen die dronken of onder invloed 
van illegale substanties zijn. 

Sportinfrastructuur

Artikel 9: De sportterreinen en hun omgeving mogen niet voor andere doeleinden worden 
gebruikt dan die welke bij de reservering zijn vermeld. 

Artikel 10: Het is verboden in de sportinfrastructuur te roken. 



Artikel 11: Behalve in geval van toestemming door de coördinatie van de sportdienst, is het streng 
verboden eten of drank in de infrastructuur en omgeving te bereiden en/of aan te bieden. Elke 
huurder heeft echter de toelating de spelers van water te voorzien tijdens de bezetting van de zaal.

Artikel 12: Het is verboden de sportterreinen en kleedkamers te betreden met eten of drinken, 
met uitzondering van water. 

Artikel 13: De sportinfrastructuur (kleedkamers, speeloppervlak, omgeving) moet in een perfect 
schone staat worden achtergelaten. Het is ten strengste verboden om te spuwen op indoor 
sportvloeren. 

Artikel 14: Aanplakking is niet toegestaan in de sportinfrastructuur, tenzij met de toestemming van 
de coördinatie van de sportdienst.

Artikel 15: Het is verboden om bars (vast of mobiel) op te zetten in de scholen en om er 
alcoholische dranken te serveren.

Sportvloeren 

Artikel 16: Alleen mensen die een lichamelijke activiteit uitoefenen, mogen aanwezig zijn op de 
sportvloeren. 

Artikel 17: De gebruikers van de sportinfrastructuur mogen de activiteiten van andere gebruikers 
niet verstoren. Ze moeten er daarom op letten dat ze alleen maar het toegewezen speelterrein 
gebruiken en dat ze hun activiteiten op het voorziene uur aanvatten en beëindigen, met inbegrip 
van het plaatsen en opruimen van het materiaal.

Artikel 18: Het dragen van sportschoenen is in de sportinfrastructuur verplicht.
In de sportzalen moeten de schoenen helemaal proper zijn en mogen de zolen geen sporen op de 
vloer achterlaten.
 Aluminium noppen en spikes zijn op synthetische terreinen verboden.
 

Kleedkamers 

Artikel 19: De toegang tot de kleedkamers is beperkt tot spelers die toegang hebben gekregen tot 
een sportveld.

Artikel 20: De toestemming om de sportinfrastructuur te gebruiken gaat gepaard met de toelating 
om (indien aanwezig) de kleedkamers en douches te gebruiken tijdens maximaal een kwartier voor 
en een half uur na de duur van de activiteit. Om toegang tot de kleedkamers te hebben, moet de 
teamverantwoordelijke spontaan een identiteitsbewijs afgeven in ruil voor de toegang tot de 
kleedkamer en onmiddellijk aan de opzichter eventuele schade vastgesteld in de lokalen melden. 

Artikel 21: Het is streng verboden schoenen in de douches te reinigen.

Materiaal



Artikel 22: De sportapparatuur in de sportzalen kan op schriftelijk verzoek aan de coördinatie van 
de sportdienst en na goedkeuring door de schooldirectie ter beschikking worden gesteld van de 
sportverenigingen.  

Artikel 23: Geleende apparatuur moet altijd met respect worden gebruikt en moet weer op zijn 
plaats worden gezet voordat de sportinfrastructuur wordt verlaten. 

Artikel 24: Elke schade aan de apparatuur of het gebouw wordt aan de huurder in rekening 
gebracht.

Artikel 25: Om ongelukken en een snelle achteruitgang van het materiaal te vermijden, moet elke 
gebruiker binnen de 48 uur aan de beheerder van de sportdienst elke beschadiging vastgesteld aan 
de uitrusting melden.

Artikel 26: Het materiaal dat eventueel door de gebruikers naar de lokalen wordt meegebracht valt 
onder eigen risico mits voorafgaande toestemming van de beheerder van de sportinfrastructuur. 

Aansprakelijkheid

Artikel 27: De gebruikers van de sportinfrastructuur mogen de rust van de omwonenden niet 
verstoren.

Artikel 28: Een huurder is niet alleen verantwoordelijk voor zijn leden, maar ook voor de 
tegenpartij en de supporters.

Artikel 29: Iedereen is verplicht de verantwoordelijken van de sportinfrastructuur te respecteren 
en hun advies op te volgen.

Artikel 30: Spelers of toeschouwers, wier gedrag schadelijk zou zijn voor de goede werking van de 
sportinfrastructuur, kunnen uit de infrastructuur worden gezet en de toekomstige toegang tot de 
infrastructuur kan tijdelijk of permanent worden verboden.

Artikel 31: De gemeente is niet verantwoordelijk voor eventuele incidenten, ongevallen of diefstal 
die zich tijdens het gebruik van de infrastructuur zouden kunnen voordoen. Tijdens het gebruik van 
de installaties, zijn de huurders zelf verantwoordelijk in geval van incidenten, ongevallen of diefstal 
die zich tijdens het gebruik van de ter beschikking gestelde terreinen, lokalen, toestellen en 
materiaal zouden kunnen voordoen.


