
Huishoudelijk reglement gebruik kunstgrasveld Bergéstadion – versie 1.0 augustus 2017 

Artikel 1: Gebruiksvoorschriften 

a) Het kunstgrasterrein mag niet bespeeld worden indien de weersomstandigheden het niet 

toelaten: 

 Bij sneeuw, hagel en ijzel;    

 Bij temperaturen beneden de –10° 

b) Het is verboden sneeuw en ijs mechanisch te verwijderen aangezien dat de kunstgrasvezels kan 

beschadigen. 

c) Het gebruik dient steeds zoveel mogelijk over het kunstgrasterrein verspreid te worden zonder te 

veel dezelfde zone intensief te belasten. 

d) Mobiele doelen kunnen alleen gebruikt worden wanneer de veiligheidsvoorwaarden worden 

nageleefd: steeds een tegengewicht plaatsen zodat omvallen onmogelijk is. Doelen worden altijd los 

van de grond gedragen -> niet verslepen op het kunstgras!!!!!,  wanneer ze verplaatst worden. 

e) Het kunstgrasterrein wordt alleen betreden met geschikt en propere schoenen: 

 schoenen met vlakke schoenzool 

 schoenen met plastiek studs 

  

f) Het kunstgrasterrein mag alleen betreden worden met propere schoenen. 

g) Alleen sporters mogen het kunstgrasterrein betreden; ouders en toeschouwers blijven steeds 

achter de omheining.  

h) Na gebruik wordt het kunstlicht onmiddellijk gedoofd indien er geen ploegen meer 

trainen/spelen.. 

 

Artikel 2: Verbodsbepalingen 

Op het kunstgrasterrein is het strikt verboden: 

a) te roken; 

b) kauwgom achter te laten; 

c) te eten; 

d) glazen flessen en/of glazen te gebruiken; 

e) alcoholische dranken te nuttigen; 

f) sportvreemd materiaal aan te brengen of afval te laten rondslingeren; 

g) de orde verstoren en/of de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengen; 

h) dieren mee te nemen. 



Inbreuken op de verbodsbepalingen leiden zonder verdere verwittiging tot een schadeloosstelling 

van €150 per vastgestelde inbreuk. 

  

Artikel 3: Onderhoud & controle door de gebruikers 

Na ieder gebruik dient het terrein proper en materiaalvrij gemaakt te worden: 

 doelen verwijderen 

 ballen van het terrein 

 afval verwijderen 

 eventuele schade laten vaststellen en melden 

De gebruikers zijn tevens verantwoordelijk voor het proper maken van het pad rondom het 

kunstgrasterrein na de training. 

  

Artikel 4: Verantwoordelijkheid en schade 

a) De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die door zijn fout aan het kunstgrasterrein en het ter 

beschikking gestelde materiaal wordt aangebracht. Bij wedstrijden is de thuisploeg verantwoordelijk 

voor de eventuele schade aangericht door de bezoekende ploeg en dienen zij deze schade 

desgevallend zelf te verhalen op de bezoekende ploeg. 

b) De gebruiker dient alle voorzorgen te nemen om te voorkomen dat door zijn schuld, nalatigheid of 

gebrek aan voorzorg hinder of schade zou worden veroorzaakt aan het terrein of de site Bergé met 

inbegrip van kleedkamers, kantines, parking en alle aanhorigheden. 

c) Eventuele beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan vzw RFC Tienen-Hageland 

op   het secretariaat of per mail via: secretariaat@kvktienen.be 

Eventuele herstellingen gebeuren door vzw RFC Tienen-Hageland. De hieraan verbonden kosten 

worden door de gebruiker op het eerste verzoek van vzw RFC Tienen-Hageland vergoed. 

d) De gebruiker respecteert stipt het begin- en eind uur van de verhuring. 

e) Respect voor materiaal is een evidentie. 

f) Er wordt met respect omgegaan met andere gebruikers van de site. 

  

g) Bij het herhaaldelijk niet naleven van 1 of meerdere afspraken uit dit reglement wordt een 

forfaitaire vergoeding aangerekend van €500. Daarnaast kan vzw RFC Tienen-Hageland ten allen tijde 

de externe huurder voor een bepaalde periode schorsen van verhuringen. 
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