
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Directie Studentenvoorzieningen – dienst Sport HOGENT 
Sint-Denijslaan 251 - 9000 Gent 
T +32 9 243 37 50 
www.hogent.be/sport 
BE0255647755 

 

 

Procedure en 
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Algemene bepalingen. 
Art. 1 

Dit reglement is van toepassing op het gebruik van de sportaccommodatie HOGENT. HOGENT heeft 
steeds het recht om bijkomende maatregelen toe te passen naargelang de situatie dit vraagt. 

De indoor en outdoor sportaccommodatie HOGENT omvat de sporthal en aangrenzende 
buitensportfaciliteiten, gelegen op de campus Schoonmeersen aan de Sint-Denijslaan 251, 9000 Gent. 
 
Onder de term ‘sportzaal’ worden de zalen met een sportvloer bedoeld (gelijkvloers) alsook de 
danszalen, gymzaal en spinningzaal met een parketvloer (1e verdieping). 
Onder de term ‘fitness’ wordt verstaan de personal trainingroom (gelijkvloers) en de cardio-kracht 
ruimte (1e verdieping). 

Art. 2 

Door het betreden van de sportaccommodatie verklaart elke bezoeker zich akkoord met de 
bepalingen van het reglement. 

Verenigingen en particulieren die een reservatie maken voor het gebruik van de sporthal dienen het 
reglement ter kennisgeving over te maken aan hun leden, medesporters, begeleiders en 
vergezellende toeschouwers.  

Een exemplaar van het reglement ligt ter inzage aan het onthaal in de sporthal en kan ook op de 
website (hogent.be/sport) geraadpleegd worden. 

Art. 3 

De sportaccommodatie wordt geopend en gesloten door de dienst Sport of door de door de dienst 
aangestelde personen. 

De sportaccommodatie is uitsluitend toegankelijk tijdens de vastgelegde openingsuren die elk 
academiejaar worden vastgelegd. De openingsuren kunnen verschillen per semester. De sporthal is 
gesloten op zon- en feestdagen. 

De dienst Sport heeft het recht om de openingsuren in functie van de goede werking van de sporthal 
aan te passen. Uitzonderingen op de openingsuren zullen steeds op voorhand aangekondigd worden. 

De terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie buiten de openingsuren kan slechts mits 
schriftelijke toestemming van de dienst Sport. 

Informatie over de openingsdagen en -uren is te vinden op de website (hogent.be/sport). 

Art. 4 

Bezoekers kunnen de sportactiviteiten enkel volgen op de daartoe voorziene plaatsen op de eerste 
verdieping en in de sportsbar. 

Dieren zijn in de sportaccommodatie niet toegelaten, uitgezonderd blindengeleidehonden en 
assistentiedieren. 

In en rond de sportaccommodatie is het verboden te roken. Roken is enkel toegestaan in de daartoe 
voorziene rokerspaviljoenen op campus Schoonmeersen. 
 
Afval dient gedeponeerd te worden in de daartoe voorziene vuilnisbakken. 

Art. 5 

In de sportaccommodatie zijn: 

- alcoholische en suikerhoudende dranken; 
- voedingswaren, inclusief versnaperingen en kauwgom; 
- glazen en alle andere glasverpakkingen 

enkel toegelaten in de sportsbar. 

Het is toegelaten om water in een afsluitbare (drink)fles mee te nemen tijdens de sportactiviteit. 
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Aansprakelijkheid. 
Art. 6 

Elke gebruiker en elke bezoeker van de sportaccommodatie is aansprakelijk voor de schade die deze 
aanbrengt aan het sportmateriaal, aan de sportvloer of aan enig onderdeel van de gehele 
sportaccommodatie. Er geldt een meldingsplicht bij elke beschadiging en bij elke handeling die de 
goede orde verstoort, de veiligheid of hygiëne in het gedrang brengt of het sportgebeuren in de 
sportaccommodatie verstoort. 

Het personeel van de dienst Sport is gemachtigd om elke gebruiker en elke bezoeker die de 
bepalingen van het reglement niet naleeft, uit de sporthal te verwijderen. 

Art. 7 

De gebruiker die een activiteit organiseert, staat in voor het gedrag van de medesporters, begeleiders 
en vergezellende toeschouwers. Elke verantwoordelijke organisator is hoofdelijk en ondeelbaar 
aansprakelijk voor de schade aangebracht aan het sportmateriaal, aan de sportvloer of aan enig 
onderdeel van de gehele sportaccommodatie, door medesporters, begeleiders en vergezellende 
toeschouwers. 

Art. 8 

Sportzakken, kledingstukken of andere persoonlijke materialen van fitnessgebruikers, dienen in de 
daartoe voorziene lockers geplaatst te worden. Deze lockers bevinden zich in de kleedkamergang op 
het gelijkvloers. 

Sportzakken, kledingstukken of andere persoonlijke materialen die de gebruikers in de kleedkamers 
of andere lokalen achterlaten, zullen door de dienst Sport maximaal 7 dagen in bewaring worden 
gehouden. 

Art. 9 

HOGENT is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstal in en rond de 
sportaccommodatie. 

De gebruiker of de verantwoordelijke organisator verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te 
sluiten ter dekking van alle mogelijke schadegevallen die zich voordoen tijdens het gebruik van de 
sportaccommodatie door medesporters en begeleiders. 

Gebruik van de sportaccommodatie en van het 
materiaal. 
Art. 10 

De gebruiker mag enkel de sportaccommodatie en materialen gebruiken die hen door het personeel 
worden toegewezen. 

De gebruiker van de sportaccommodatie houdt zich aan de gereserveerde gebruikstijd. De gebruiker 
betreedt de sportzalen en de fitness niet vroeger dan het aanvangsuur en verlaat deze niet later dan 
het einduur. Het plaatsen en opbergen van het (sport)materiaal moet binnen de gereserveerde 
gebruikstijd gebeuren. 
 
Indien de gereserveerde gebruikstijd wordt overschreden, zal dit door de dienst Sport worden 
aangerekend. 
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Art. 11 

Ingeval van noodzakelijke herstellingen of indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, kan 
de dienst Sport de sportaccommodatie of een deel ervan tijdelijk ontoegankelijk of onbespeelbaar 
verklaren. 

Art. 12 

De gebruiker van de sportaccommodatie dient steeds de aard van de (sport)activiteit bij de dienst 
Sport te verduidelijken. Dit kan vermeld worden bij de reservatie via het online reservatieplatform of 
via e-mail of telefonisch. 

Art. 13 

De gebruiker dient de sportaccommodatie alsook het ter beschikking gestelde sportmateriaal als een 
goede huisvader te beheren en voor het daartoe bestemde doel te gebruiken. Het is verplicht het 
sportmateriaal na afloop op de daartoe voorziene plaats terug te zetten. 

Art. 14 

Het is niet toegelaten: 

- materialen van welke aard ook in de sportaccommodatie op te bergen zonder voorafgaandelijke 
toestemming van de dienst Sport. 
- om publiciteit en eigen signalisaties aan te brengen binnen de sportaccommodatie zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de dienst Sport. Indien dit wel gebeurt, zal dit worden verwijderd. 

Art. 15 

De sportzalen en de fitness mogen enkel betreden worden met indoor sportschoenen die geen 
markeringen op de vloer achterlaten. De reiniging van sportschoenen in de douches is niet 
toegelaten. De sportschoenen mogen voorheen niet gedragen zijn op buitensportterreinen of in de 
openbare ruimte. 

Het personeel van de dienst Sport is gemachtigd om de sportschoenen te controleren en de 
overtreders de toegang tot de sportzaal en tot de fitness te verbieden. Dit kan ook wanneer de 
(sport)activiteiten reeds gestart zijn. Indien markeringen op de vloer vastgesteld worden, kan een 
herstel- of reinigingskost aangerekend worden aan de gebruiker. 

Art. 16 

In de tarieven is het gebruik van het aanwezige groot sportmateriaal en van de muziekinstallaties in 
de sportaccommodatie inbegrepen. De gebruiker staat zelf in voor klein sportmateriaal. 
Een eigen muziekinstallatie kan gebruikt worden op eigen risico. 

Het gebruik van de muziekinstallaties in de sportaccommodatie mag geen overlast voor andere 
gebruikers, voor de buurtbewoners en voor de ruime omgeving veroorzaken. 

Art. 17 

De danszalen en de gym- en spinningzaal kunnen niet gebruikt worden voor balsporten of andere 
sporten die de lage plafonds en de aanwezige spiegels kunnen beschadigen. Danszaal 1 kan wel 
gebruikt worden voor gevechtssporten mits gebruik van de ter beschikking gestelde tatami. 

Art. 18 

Het gebruik van de kleedkamers is verplicht. Het is niet toegelaten om zich om te kleden in andere 
ruimtes. 

De toegang tot de kleedkamers wordt verleend een half uur voor het aanvangsuur van de reservatie. 
De kleedkamers moeten ontruimd worden een half uur na het einduur van de reservatie. 

Wanneer door omstandigheden niet aan elke gebruiker een afzonderlijke kleedkamer kan worden 
toegewezen, kan de dienst Sport eenzelfde kleedkamer aan meerdere gebruikers toekennen. 

Na het gebruik van de kleedkamers en douches is de gebruiker verantwoordelijk om deze ruimtes 
proper achter te laten. 
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Reservatie. 
Art. 19 

De sportaccommodatie kan zowel periodiek als niet-periodiek ter beschikking gesteld worden. 

De tarieven voor het gebruik van de sportaccommodatie zijn steeds raadpleegbaar op de website 
(hogent.be/sport). 

Art. 20 

Een periodieke terbeschikkingstelling omvat maximaal 44 weken en geeft een gewaarborgd gebruik 
van tenminste 30 weken per sportjaar (de periode van de eerste maandag na 15 augustus van het 
lopende jaar tot de derde vrijdag voor 30 juni van het daarop volgende jaar). De dienst Sport behoudt 
zich bijgevolg het recht voor om over de niet-gewaarborgde 14 weken te beschikken mits 
voorafgaandelijke verwittiging van de gebruiker. 

Art. 21 

Elke aanvraag voor een periodieke terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie dient jaarlijks 
voor de aangeduide deadline te worden bezorgd aan de dienst Sport. Aanvragen die na de gestelde 
deadline worden ingediend, worden enkel nog ingepast voor zover de bezetting dit toelaat. 

Op basis van de aanvragen ingediend vóór de gestelde deadline, zal gedurende de maand juni de 
definitieve gebruikskalender van het volgend sportjaar worden opgesteld. De dienst Sport verbindt 
zich ertoe om voor 1 juli van het lopende jaar een bevestigingsemail van de goedgekeurde aanvraag 
te bezorgen aan de periodieke gebruiker. Daarnaast worden alle goedgekeurde aanvragen in het 
online reservatiesysteem weergegeven. Eventuele wijzigingen kunnen nog tot eind juli doorgevoerd 
worden. 

Art. 22 

De betaling voor een periodieke terbeschikkingstelling gebeurt tweemaal per jaar. De facturatie en 
de opvolging ervan gebeuren door de dienst Sport in onderling overleg met de directie Financiën. De 
betaling van de reservatie moet gebeuren binnen de op de factuur gestelde termijn. 

Art. 23 

Onder niet-periodieke terbeschikkingstelling worden éénmalige reservaties en kortdurende reeksen 
begrepen, alsook reservaties voor de fitness. De niet-periodieke terbeschikkingstelling van de 
sportaccommodatie kan voor zover de bezetting dit toelaat.  

Art. 24 

Elke aanvraag voor de niet-periodieke terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie en van de 
fitness moet gebeuren via het persoonlijke account van de gebruiker op het online reservatiesysteem. 
Registratie kan via reservaties.hogent.be. 

Elke aanvraag dient goedgekeurd te worden door de dienst Sport. Pas na bevestiging van de 
aanvraag is de reservatie definitief. 

Art. 25 

De betaling van een niet-periodieke terbeschikkingstelling gebeurt: 

- ofwel ter plaatse (enkel cashless) voor aanvang van de activiteit. In dit geval krijgt de gebruiker een 
betalingsbewijs onder de vorm van een kasticket. Deze optie wordt automatisch toegepast. 
- ofwel achteraf op factuur. Indien de gebruiker deze optie verkiest, moet dit op voorhand doorgeven 
worden aan de dienst Sport. 

De betaling van een fitnessabonnement gebeurt ter plaatse (enkel cashless). 

Art. 26 

De annulatie van een reservatie dient minimaal 3 dagen op voorhand schriftelijk of via het online 
reservatiesysteem ingediend te worden bij de dienst Sport. Wanneer de gebruiker nalaat de dienst 
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Sport tijdig te verwittigen, wordt het tarief volledig aangerekend, behalve in geval van overmacht. Bij 
tijdige verwittiging wordt de reservatie kosteloos geannuleerd. 

Art. 27 

De gebruiker kan enkel voor zichzelf reserveren en niet voor derden. Het is de gebruiker nooit 
toegelaten de toegekende reservatie aan derden onder te verhuren of over te dragen. 

Veiligheid. 
Art. 28 

Voor publiektoegankelijke activiteiten moeten de verantwoordelijke organisator en de bezoekers 
stipt de richtlijnen volgen die door de dienst Sport en in voorkomend geval door de 
veiligheidsdiensten worden gegeven. 

Art. 29 

Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan de vrije doorgang van de in- en uitgangen (incl. 
nooduitgangen) geheel of gedeeltelijk te belemmeren. 

Het is evenmin toegestaan: 

- de noodverlichting en de veiligheidspictogrammen af te dekken of buiten werking te stellen. 
- de toegang tot de branddrukknoppen, de brandblussers, de branddetectoren, de brandhaspels en 
de elektrische borden te verhinderen. 

Art. 30 

Indien door een technisch defect of een andere omstandigheid een gevaarlijke situatie ontstaat, is de 
gebruiker verantwoordelijk om de activiteiten onmiddellijk te beëindigen en de dienst Sport hiervan 
in kennis te stellen. 

Parkeren. 
Art. 31 

Het is niet toegelaten om voertuigen, fietsen, bromfietsen, steps of andere vervoersmiddelen en 
materiaal tegen de gevels of voor de toegangsdeuren van de sportaccommodatie te plaatsen. 

Voertuigen, fietsen, bromfietsen, steps of andere vervoersmiddelen moeten binnen de aangeduide 
markeringen geparkeerd worden. Vervoersmiddelen in overtreding kunnen geverbaliseerd of 
weggetakeld worden. 

Elke gebruiker en elke bezoeker van de sportaccommodatie verklaart zich formeel akkoord met het 
parkeerreglement van HOGENT (hogent.be/parkeren). 

De hulpdiensten dienen ten allen tijde vlotte toegang tot de sportaccommodatie te hebben. 

Art. 32 

De ondergrondse parking van de sporthal is toegankelijk van 17 uur tot 23 uur op weekdagen en van 
9 uur tot 18 uur op zaterdagen. 

 

https://www.hogent.be/parkeren/
https://www.hogent.be/parkeren/


 

7 
 

Sancties. 
Art. 33 

Elke inbreuk tegen de bepalingen van dit reglement kan leiden tot een tijdelijke of definitieve 
beëindiging van de toegang tot en het gebruik van de sportaccommodatie, zonder enige 
voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige 
schadevergoeding. 
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