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Reservatie sportzalen en richtlijnen gebruik sportinfrastructuur Campus Parnas 

 

Naam aanvrager:  .............................................................................................................  

Datum:  ...........................................................................................................................  

Uur: van  .......................  tot  ............................................................................................  

 

Reservatie van: 

 

� A-zaal 

� B-zaal 

 

� C-zaal (inclusief alle materiaal) 

(enkel mits toestemming van  

Bart De Nul) 

 

Vak in te vullen door onthaalmedewerker 

 

Sleutels meegegeven van: 

� A-zaal 

� B-zaal 

� C-zaal 

� Materiaalhok 

� Ballenrek 

 

 

 

Deelnemende studenten Gebruik materiaal Aantal 

 ......................................................  A-zaal/ B-zaal: GEEN trampoline  ..............  

 ......................................................   ......................................................   ..............  

 ......................................................   ......................................................   ..............  

 ......................................................   ......................................................   ..............  

 ......................................................   ......................................................   ..............  

 ......................................................   ......................................................   ..............  

 ......................................................   ......................................................   ..............  

 ......................................................   ......................................................   ..............  

 ......................................................   ......................................................   ..............  

 ......................................................   ......................................................   ..............  

 

De ondertekenaar van dit document erkent door zijn handtekening het reglement (zoz) te kennen en goed te keuren. Hij verbindt er zich toe de 

inhoud van het reglement mee te delen aan alle gebruikers en de naleving ervan door de gebruikers op te volgen.  

Bij inbreuk op deze regels wordt de toegang tot de sportaccommodatie ontzegd voor de verdere duur van het academiejaar. Het reglement hangt tevens 

uit op de binnendeur van de sportzalen.  

Het gebruik van de zaal is uitsluitend voorbehouden aan Odisee-studenten of Odisee-personeelsleden. Andere sporters die geen Odisee-

studenten of Odisee-personeel zijn vallen niet onder de verzekering van de instelling. Odisee kan ook t.a.v. hen onder geen enkel beding 

aansprakelijk worden gesteld.  

Elke beschadiging moet onmiddellijk worden gemeld aan het onthaal. 

Verantwoordelijke student(e):     Goedgekeurd door: 

 

 

(Handtekening)      (Handtekening + naam) 

Handgeschreven “gelezen en goedgekeurd”  

Deze toelating + studentenkaart bezorgen aan onthaalmedewerker 
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De volgende regels gelden voor de studenten die buiten de lesuren de zalen reserveren: 

1. Er wordt enkel gebruik gemaakt van materiaal dat vermeld wordt op het reservatieformulier. 
2. Na gebruik wordt de zaal opgeruimd én geveegd. 
3. De zaal wordt NOOIT onbeheerd achtergelaten, tenzij de deur op slot is. 
4. Problemen en/of beschadigingen worden onmiddellijk gemeld aan het onthaal. 
5. Studenten die oefenen op lesinhouden krijgen voorrang. 
6. Enkel de zaal waarvoor toestemming wordt gegeven mag worden betreden. 
7. Bij ongevallen wordt onmiddellijk contact opgenomen met de verantwoordelijke EHBO, L. Goossens 

(via onthaal). 

 

In de sportzalen gelden voor alle gebruikers de volgende regels: 

• Er wordt niet gegeten in de sportzalen en in de gangen.  
• Enkel water is toegelaten, geen andere dranken.  Ook niet in het flesje aan de kant! 
• Enkel schoeisel dat alleen binnen gedragen wordt kan worden gebruikt  (INDOOR schoenen).  In de 

groeven van schoenen die buiten gebruikt worden, zit dikwijls materiaal dat de vloer beschadigt.  
De zolen van de schoenen mogen geen strepen nalaten.  

• Gebruik het sportmateriaal zoals het hoort!   
o Sleep NOOIT materiaal over de vloer.  Palen, doelen, kegels … worden gedragen wanneer ze 

worden verplaatst. 
o Gebruik geen materiaal met scherpe kanten of hoeken. 
o Risicomateriaal dat speciale aandacht verdient: 

� De onderkant van de doelpalen (A-zaal) 
� Kastdelen  
� Haken aan de volleybalpalen  
� Basketbalringen: VERBODEN aan de ring te hangen 
� Houten stokken 
� Er worden geen rolstoelen of gewone stoelen in de sportzalen toegelaten 
� Matten worden gedragen! 
� Doeltjes in de A-zaal.  Deze hangen vast aan de muur en moeten door twee studenten 

uitgedraaid worden.  De palen worden lichtjes omhoog geheven en zo uitgedraaid.  Na 
elk gebruik worden de doeltjes terug tegen de muur geplaatst en bovenaan 
vastgehaakt. 

o Bij het weghalen of wegplaatsen van materiaal, controleert de verantwoordelijke/lesgever of 
alles volgens de regels verloopt. Deelnemers worden hierbij permanent begeleid door de 
verantwoordelijke/lesgever. 

• Speciale aandacht is nodig voor de BERGRUIMTE 
o Plaats het materiaal op de voorziene plaats.  De ruimtes zijn duidelijk afgelijnd. Zorg ervoor 

dat het materiaal BINNEN de lijnen staat. 

Matjes liggen recht op de kar. NOOIT zitten op de mattenkar! 

o De verantwoordelijke/lesgever controleert altijd of het materiaal op de juiste plaats is gezet. 
 

• Bij twijfel of vragen over het gebruik van de zalen/materiaal contacteer B. De Nul. 

Elke beschadiging wordt onmiddellijk gemeld aan het onthaal. 

 


