G E B RUI KE RS RE GL E M E NT
S P OR TC ENTR UM D EN B R EMB ER G

 De lokalen van Den Bremberg mogen enkel gebruikt worden voor activiteiten van verenigingen.
Hiervoor kan men ten vroegste één jaar op voorhand reserveren bij de gemeente op het algemeen
telefoonnummer 03-2980 000.
 De gebruikende vereniging beheert het lokaal als ‘een goede huisvader’.
De verlichting moet uitgeschakeld worden, de buitenverlichting heeft een bewegingsmelder en een
tijdsklok.
De verwarming moet op nachtstand gezet worden.
De lokalen moeten terug net zo proper gemaakt worden zoals men ze gekregen heeft. Denk steeds aan
de volgende gebruiker en de indruk die uw vereniging zal achterlaten.
 Zorg dat de kleedkamers en douches terug droog zijn na het douchen door de natte vloer even te dweilen
 De vereniging is verantwoordelijk voor de schade die aan het lokaal of de inboedel of de buitenomgeving
wordt aangericht, door eigen leden of bezoekers aan hun activiteit.


Als je schade vaststelt voor en na gebruik van het lokaal, meld je dit onmiddellijk aan ofwel de sportdienst
of de beheerders WTC De Doortrappers. De voorzitter van deze vereniging is Eric De Peuter en te
bereiken op volgend telefoonnummer 03-385 15 26 of gsm 0475 459 744.



Een organiserende vereniging wordt aangeraden om een tijdelijke verzekering tegen burgelijke
aansprakelijkheid en een brandverzekering te nemen voor de duur van hun activiteit.



Als een vereniging drank wil verkopen dient zij hiervoor een tijdelijke tapvergunning aan te vragen aan de
Dienst Accijnsen.



Het gemeentebestuur of de beheerders kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor om het even
welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard en/of diefstallen ten nadele van de gebruikers of derden,
ontstaan naar aanleiding van een activiteit van een vereniging in dit sportcentrum. De vereniging kijkt toe
naar de veiligheid van de installaties.

Bij technische problemen tijdens de kantooruren: 03-2980 793
Na 4 uur en weekend: bel Walter Van den Eynden (03-383 52 77 of 0479-85 05 51)
Telnr. Sportdienst 03-2980 727 of e-mail sport@zoersel.be
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