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1. De sportinfrastructuur gelegen op de Main Campus van de Vrije Universiteit Brussel te Elsene/Etterbeek wordt 

beheerd door de afdeling Beweging & Sport van de Vrije Universiteit Brussel.  

2. De sportinfrastructuur bestaat uit 2 polyvalente sportzalen -geschikt voor onder andere badminton, basketbal, 

gymnastiek, handbal, korfbal, tafeltennis, tennis, volleybal en zaalvoetbal- 2 squashzalen, 1 VR Sportzone, 3 

openluchtterreinen in Flexcourt voor tennis (ook geschikt voor trainingen voor voetbal en hockey), 1 

gevechtsportzaal, 2 zwembaden (25 en 13m), 1 atletiekpiste (6banen) en 1 rugby/voetbalveld in openlucht 

met kunstgras.    

3. Daarnaast staat er een Sportcafé ter beschikking (in concessie uitgebaat door externe partner) en baat Basic 

Fit een fitnessclub uit in het gebouw.  Huur- en gebruiksvoorwaarden voor deze twee vallen niet onder de 

bevoegdheid van de Vrije Universiteit Brussel, hiervoor dient rechtstreeks contact opgenomen met de 

respectievelijke uitbaters.  

4. De afdeling Beweging & Sport van de Vrije Universiteit Brussel stelt de sportinfrastructuur ter beschikking aan 

zowel individuele huurders als aan scholen, sportclubs en/of federaties, verenigingen en andere groepen, en 

dit van maandag tot vrijdag van 8 tot 22 uur.  Tijdens het weekend kan de infrastructuur door groepen 

gehuurd worden tussen 9 en 21 uur.   Jongeren (-18j) dienen steeds begeleid door minstens één begeleider 

ouder dan 18 jaar. 

5. Tijdens de week en het weekend kan er per uur per zaal worden gehuurd.  Tijdens de week kan dit per 1/3 

van een zaal/terrein, in het weekend enkel per 3/3. 

6. Voor het zwembad gelden bijzondere maatregelen die worden opgenomen in de gebruikersovereenkomst (o.a. 

in het weekend enkel per volledig bad te huren). 

7. Op feestdagen kan er enkel gehuurd worden vanaf 4 uur aansluitend gebruik van minstens één volledig 

onderdeel van de infrastructuur, zijnde 3/3 polyvalente sportzaal, 5 banen zwembad of het rugbyveld.  

8. Voor zogenaamde “los” gebruik van infrastructuur kunnen sportievelingen ter plaatse aan het onthaal van de 

afdeling beweging & sport reserveren van maandag tot zondag tussen 10 en 21 uur (vakantieperioden tijdens 

het weekend enkel van 10 tot 16u).  Onder los gebruik verstaan we elk eenmalig gebruik door individuele 

sporters of scholen of verenigingen met een maximum van 3 aansluitende reservaties.   

9. Losse reservaties tussen 21 en 22 uur in de week dienen betaald te worden ten laatste de dag van de 

reservatie om 20 uur.  Voor losse reservaties dient de huurder over een geldige VUB Sportkaart te beschikken. 

10. Voor het huren van één of meerdere sportzalen voor meer dan 3 aansluitende reservaties is een 

gebruikersovereenkomst nodig.    

11. Voor opmaak van een gebruikersovereenkomst dient vooraf een daartoe bestemd aanvraagformulier op de 

website (www.vub.be/sport) te worden ingevuld en bezorgd aan de afdeling beweging en sport van de VUB.   

12. De aanvrager kan op voorhand via de website (www.vub.be/sport) de beschikbaarheid van de sportzalen 

bekijken. 

13. Een aanvraag impliceert in geen geval de automatische toekenning van de gewenste sportinfrastructuur. 

Aanvragen worden in chronologische volgorde behandeld. Het feit dat een sportzaal als beschikbaar wordt 

weer gegeven op onze webpagina’s biedt geen garanties voor het inwilligen van uw vraag.  

14. Bij elke aanvraag dient de aard van de sportactiviteit te worden omschreven om voor een reservatie in 

aanmerking genomen te worden.  

15. Clubs die sportinfrastructuur willen huren voor competitiewedstrijden dienen ook een kopie van hun 

speelkalender aan de uitbater te bezorgen.  

16. De afdeling beweging & sport van de Vrije Universiteit Brussel hanteert bij het toekennen van haar 

infrastructuur op basis van een aantal samenwerkingsovereenkomsten met verschillende partners (VUB/LK, 

EHB, VGC, Sport Vlaanderen, ISB, ESB, VRB, BAV, …) een prioritaire volgorde.  

17. Het toekennen van het gebruik van infrastructuur wordt bekrachtigd met een gebruikersovereenkomst. Na 

handtekening door beide partijen, respectievelijk een vertegenwoordiger van de Vrije Universiteit Brussel en 

één van de gebruiker, garandeert de uitbater de beschikbaarheid van de toegekende infrastructuur en stelt de 

gebruiker zich garant voor betaling van het totale bedrag zoals vermeld op de gebruikersovereenkomst.  In 

geval van het op één of meerdere data voorzien op de overeenkomst niet beschikbaar zijn van de gehuurde 

sportinfrastructuur door overmacht (vb. verplichting vanuit de overheid om de sportvoorzieningen te sluiten) 

krijgt de huurder de mogelijkheid tot recupereren van de verloren uren op een latere datum. 

18. Alle uren, dagen en periodes die via een gebruikersovereenkomst  toegewezen worden, dienen ten laatste 

voor de eerste speeldag of aanvang van het eerste gebruiker uur betaald worden, zelfs indien het toegewezen 

terrein niet gebruikt wordt. Er dient geen huur betaald te worden indien u het u toegewezen terrein niet kan 

gebruiken omwille van redenen die bij de Vrije Universiteit Brussel zelf liggen.  

19. Toegang tot de sportterreinen en kleedkamers is met andere woorden slechts toegelaten na betaling, mogelijk 

ter plaatse aan het onthaal van de uitbater in contant of via Bancontact tijdens de openingsuren van het 

onthaal, van maandag tot zondag tussen 10 en 21 uur of via vereffening van de factuur.  

http://www.vub.be/sport
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20. De toegewezen infrastructuur mogen bij aanvang van de toegewezen periode betreden worden en dienen 

onmiddellijk na het einde van de activiteit verlaten te worden.  Een uur beschikbaarheid komt overeen met 

effectief 50 minuten sporten aangezien er rekening moet gehouden met 5 minuten voor opbouw en 5 minuten 

voor terug opruimen van de faciliteiten aan het einde van de sportsessie. 

21. De kleedkamers zijn 15 minuten voor aanvang en tot 30 minuten na het einde van de toegewezen duur ter 

beschikking.  

22. De accommodaties mogen niet onderverhuurd worden, noch aan derden in gebruik worden gegeven.  

23. De gebruiker dient erop toe te zien dat de infrastructuur, evenals  het beschikbare gestelde materiaal dat na 

afloop correct in de bergruimtes dient te worden geplaatst, wordt aangewend overeenkomstig zijn 

bestemming.  

24. Dieren worden in het sportcomplex niet toegestaan.  

25. Het is de gebruiker verboden om:  

i. De zalen met stadsschoenen of sportschoeisel met gekleurde zolen te betreden.  
ii. Te roken in het gehele sportcomplex (incl. de cafetaria).  
iii. Dranken of maaltijden voor eigen rekening te verkopen in het sportcomplex en/of in de sportzalen te verbruiken 

zonder toestemming van de uitbater van het Sportcafé, de nv Complex.  

iv. Te eten of te drinken (uitgezonderd water) in de sportruimten. 

26. Toeschouwers dienen plaats te nemen in de tribunes of in de cafetaria op de eerste verdieping.  

27. De aanwijzingen gegeven door het toezichthoudend personeel dienen stipt nageleefd te worden.  

28. De Vrije Universiteit Brussel heeft het recht om bij wangedrag en niet opvolgen van richtlijnen van dit 

reglement en/of het toezichthoudend personeel de ingebruikneming onmiddellijk stop te zetten en de 

gebruiker de verdere toegang tot het sportcomplex te ontzeggen.  

29. De gebruiker is aansprakelijk voor schade aan infrastructuur of materiaal gedurende zijn huurperiode. De 

vastgestelde schade zal onder regie van de Vrije Universiteit Brussel hersteld worden met verhaal van kosten 

op de gebruiker. Uiterlijk 30 dagen na kennisgeving dient deze door de aansprakelijk gestelde huurder te 

worden vergoed. Indien schade en herstelling van die aard zijn dat verder gebruik van de gehuurde 

infrastructuur tijdelijk onmogelijk is, zal ook de inkomstenderving door de betrokken huurder vergoed worden.  

30. Voor ieder gebruik worden de geldende tarieven toegepast.  Deze zijn terug te vinden op onder ander de 

website van de dienst, de brochures van VUB Sport en op de gebruikersovereenkomst.  

31. Met betrekking tot tarieven wordt gewerkt met 3 categorieën :   

a. VUB-ers, m.a.w. personeel en studenten van die behoren tot de VUB of EHB,   

b. Partners, m.a.w. leden van Basic Fit, VUB-alumni, en leden die behoren tot organisaties die met de  

Vrije Universiteit Brussel SLA hebben (vb. VGC, ISB, …)  

c. Alle anderen  

en 3 perioden :  

a. Daluren tijdens de week voor VUB en EHB-ers (ma-vr 8-12u en 14-17u)  

b. Piekuren tijdens de week voor VUB en EHB-ers (ma-vr 12-14u en ma-do 17-22u)  

c. Weekenduren (vrijdag 17-22u, zaterdag, zondag en/of feestdag 9-21u)  

Met andere woorden genieten studenten en personeel van de eigen instelling tijdens de week een voordeeltarief.  Tijdens 

het weekend zijn enkel de normale tarieven van toepassing (zie tariefoverzicht op de website van de dienst of in de 

desbetreffende brochure van het lopende academiejaar), uitgezonderd indien de dag zelf studenten zich aanbieden voor de 

op dat moment nog leegstaande uren.  Dan worden de piekuurtarieven voor VUB of EHB-ers toegepast. 

32. Sport Vlaanderen en/of door Sport Vlaanderen erkende sportfederaties die gebruik maken van het sporthotel 

tijdens de weekends of in de schoolvakanties genieten van 10% korting op de huur van infrastructuur vanaf 

minstens 3 uur aansluitend gebruik van minstens één volledig onderdeel van de infrastructuur in combinatie 

met minstens één overnachting in het sporthotel tot en met maximum 30% korting voor gebruik van gans de 

infrastructuur voor een periode van minstens één week en dit in combinatie met minstens 4 overnachtingen in 

het sporthotel gelegen op de Campus Etterbeek.  

33. Annulering vergoedingen:  

i. Tot 30 dagen voor de gebruiksdatum:   20% van de verschuldigde som  

ii. 29 tot 15 dagen voor de gebruiksdatum:  50% van de verschuldigde som 

iii. 14 tot 8 dagen voor de gebruiksdatum:  100% van de verschuldigde som  

34. Het staat de Vrije Universiteit Brussel vrij een waarborgsom te eisen van €500 tot €5000. Deze som is uiterlijk 

8 dagen na het laatste gebruik beschikbaar.  

35. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en verbind zich persoonlijk 

en hoofdelijk ertoe dit in totaliteit na te leven.   

  

  

Brussel, 21 september 2020   


