
 

1 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE EVA – ASBL LINKEBEEKSPORT 
 

Art.1. Toepassing van het huishoudelijk reglement 
 

 1.1 Het huishoudelijk reglement is van toepassing op elke persoon, zowel leden als niet-leden, die 
naar de club Linkebeeksport komen. 

 1.2 Overal waar in dit reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt, moet de tekst worden 
verruimd tot de vrouwelijke vorm. 

 

Art.2. Voorwaarden van toegang tot de site van Linkebeeksport 
 
 2.1 Het clubhouse, met inbegrip van het terras, het grasveld, de kinderspelen, de petanquebanen 

en de tafeltennistafels zijn toegankelijk: 
- Voor de vaste en toegetreden leden van de vzw Linkebeeksport, 
- Voor de personen die door een vast of toegetreden lid worden uitgenodigd, 
- Voor de bezoekers die een tennis- of padelterrein hebben gereserveerd, 
- Voor de bewoners van de gemeente Linkebeek en hun gasten. 

 2.2 Dieren alsook gevaarlijke spellen, skateboards, steps, … worden niet toegelaten, en hetzelfde 
geldt voor radiotoestellen, cd-spelers of televisietoestellen. 

 2.3 Het is verboden om binnen de grenzen van de site met de fiets of motorfiets te rijden. 
 2.4 Aan allen wordt gevraagd de plaatsen in een perfecte staat van netheid te behouden en afval 

achter te laten in de daartoe bestemde vuilnisbakken alsook tafels, stoelen en ligzetels terug te 
brengen naar de plaats waar ze werden meegenomen. Vaatwerk dat wordt meegenomen buiten 
het clubhouse en weg van het terras moet worden teruggebracht naar de bar. 

 2.5 Het meubilair van het clubhouse en/of het terras mag niet worden verplaatst tot aan de rand 
van de terreinen of naar een andere plaats, behalve door de uitbater ter gelegenheid van 
uitzonderlijke evenementen. 

 2.6 In geval van opzettelijke beschadiging van de infrastructuur mag de raad van bestuur, naast de 
kosten voor herstel of vervanging, sancties opleggen die gaan tot en met het ontzeggen van de 
toegang aan de dader. 

 2.7 De directe omgeving van de zwemvijver is strikt verboden voor het publiek. 
 2.8 De bezoekers, gasten of leden moeten fatsoenlijk gekleed zijn. 
 

Art.3. Voorwaarden van toegang tot de terreinen 
 

 3.1 De sportinstallaties zijn vanaf half april tot 31 oktober dagelijks open van 09.00 tot 22.00 uur. 
 3.2 De tennisterreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden die hun lidgeld hebben betaald en 

aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen of de AFT alsook voor scheidsrechters en coaches ter 
gelegenheid van de interclubwedstrijden; toeschouwers krijgen geen toegang. 
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 3.3 De terreinen zijn ook toegankelijk voor al wie wordt uitgenodigd door een vast of toegetreden lid 
en voor bezoekers op voorwaarde dat ze de huur van het terrein betalen vóór het begin van hun 
wedstrijd, ofwel in het clubhouse ofwel door overschrijving op het rekeningnummer van 
Linkebeeksport (BE46 2100 3894 3936). 

 3.4 De raad van bestuur stelt elk jaar de prijs vast om een terrein te huren. Op voorstel van de raad 
van bestuur stelt de algemene vergadering het bedrag van het lidgeld vast. 

 3.5 De toegang tot de padelterreinen is voorbehouden voor de toegetreden leden van Linkebeeksport 
en voor de bezoekers voor zover ze de huurprijs van het terrein betalen. De raad van bestuur stelt 
elk jaar de huurprijs van de terreinen vast. 

 3.6 Voor genodigden en bezoekers die niet bij een tennis- of padelfederatie zijn aangesloten, wijst de 
club elke aansprakelijkheid af in geval van ongeluk. 

 3.7 De tennis- en padelterreinen zijn niet toegankelijk voor spelers jonger dan twaalf jaar die niet 
worden begeleid. 

 3.8 De jaarlijkse bijdrage wordt nooit terugbetaald of uitgesteld behalve om medische redenen op 
vertoon van een medisch attest en enkel vóór 01/07. 

 3.9 Een partij die door de weersomstandigheden wordt onderbroken, wordt niet terugbetaald aan 
wie een tennis- of padelterrein “per uur” huurt. Elke huurder beslist zelf om de partij te beginnen 
of te annuleren vóór aanvang van het gereserveerde uur. 

 

Art.4. Reserveren voor tennis en padel 
 
 4.1 De leden kunnen een tennisterrein reserveren:  

- via de speciale toepassing die toegankelijk is via de website van de club 
www.linkebeeksport.be. 

- ter plaatse in het clubhouse, met de computer die tot hun beschikking staat, of in 
uitzonderlijke gevallen door te telefoneren nar het club house. 

 4.2 Reservaties voor tennis mogen enkel worden gedaan op naam van de personen die effectief 
zullen spelen en op de reservatie moeten worden vermeld. 

 4.3 Bezoekers, i.e. personen die geen lid zijn en wensen te tennissen, kunnen ter plaatse een terrein 
reserveren via de speciale toepassing daarvoor in het clubhouse en voor zover ze de huur van 
het terrein betalen. ’s Avonds vanaf 18.00 uur en tijdens het weekend krijgen leden echter 
voorrang. 

 4.4 Tijdens eenzelfde week kunnen leden en bezoekers slechts één terrein (tennis en padel) tegelijk 
reserveren en dat voor één uur. Wanneer dit uur verstreken is, kunnen ze opnieuw een terrein 
reserveren volgens hetzelfde principe. 

 4.5 Wie verhinderd is, is verplicht de reservatie te annuleren en zo het terrein vrij te geven voor 
andere leden. Elke reservatie die niet één uur vóór het tijdstip van aanvang van de partij wordt 
geannuleerd, is verschuldigd; dit geldt voor de bezoekers en de genodigden voor tennis en 
padel. 

 4.6 In geval van grote drukte mogen dubbelwedstrijden tennis worden opgelegd op zaterdagen, 
zondagen en feestdagen na 10.00 uur alsook tijdens de week na 17.00 uur. 
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 4.7 Reservaties voor padel worden gemaakt op naam van slechts één persoon die de totale prijs 
voor de huur van het terrein betaalt; deze reservaties zijn enkel mogelijk via de speciale 
applicatie die toegankelijk is via de website van de club www.linkebeeksport.be of in het 
clubhouse. 

 4.8 Spelers die een padelraket wensen te huren of te kopen en ballen wensen te kopen, kunnen 
daarvoor terecht in het clubhouse. 

 4.9 Tennisterreinen die niet zijn gereserveerd, mogen bij de wissel van uur worden ingenomen door 
toegetreden leden die al zijn ingeschreven en aanwezig zijn op het terrein. 

 

Art.5. Reservatie door de raad van bestuur en/of de tennis- of padelschool 
 

 5.1 De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester mag bij voorrang een of meerdere 
tennis- of padelterreinen reserveren voor lessen, voor tornooien in kleine kring of voor andere 
competities en evenementen. 

 

Art.6. Uitnodigingen voor tennis 
 

 6.1 Een genodigde is een persoon die vreemd is aan de tennisclub en meekomt met een toegetreden 
lid. 

 6.2 De toegetreden leden van de tennisclub die hun lidgeld hebben betaald, mogen elk seizoen 2 
personen uitnodigen om gratis met hen te komen spelen. Het lid deelt de volledige 
contactgegevens van de genodigde mee op het ogenblik van reservatie. 

 6.3 Een reservatie met een genodigde die niet wordt geannuleerd vóór het aanvangsuur, wordt 
geacht verschuldigd te zijn door het toegetreden lid en kan niet opnieuw worden gebruikt. 

 6.4 De betaling van een uitnodiging (naast de 2 gratis uitnodigingen per seizoen) moet worden 
verricht alvorens het terrein te betreden. Het toegetreden lid is verantwoordelijk voor de 
betaling, online of in het clubhouse. Een verhoging met 50% wordt gevraagd indien er wordt 
betaald nadat er al is gespeeld. 

Art.7. Lessen en stages 
 7.1 Alle lessen en stages vallen onder de verantwoordelijkheid van de tennis- en padelschool die 

een contract heeft gesloten met Linkebeeksport. 
 

Art.8. Uitrusting 
 

 8.1 De spelers zijn verplicht passende kleding en schoenen te dragen; reliëfzolen zijn verboden op 
zowel de tennis- als de padelterreinen. 

 8.2 Voor padel worden enkel tennisschoenen toegelaten tot het terrein. 
 8.3 Petanquespelers moeten schoenen dragen om alle ongelukken te vermijden. 
 

http://www.linkebeeksport.be/
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Art.9. Kleedkamers 
 

 9.1 Enkel de tennis- en padelspelers hebben toegang tot de kleedkamers. Aan de gebruikers wordt 
gevraagd: 

- de plaatsen in een perfecte staat van netheid te behouden, 
- de kranen na gebruik naar behoren dicht te draaien, 
- de deuren te sluiten wanneer ze de kleedkamers als laatste verlaten, 
- na hun vertrek niets achter te laten. 

 9.2 Het is verboden te roken in de kleedkamers en er glazen of flessen binnen te brengen. 
 9.3 Aan de leden wordt met aandrang gevraagd geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de 

kleedkamers; ze zijn zelf aansprakelijk in geval van diefstal. 
 9.4 Gevonden voorwerpen worden gedurende 3 maanden ter beschikking van hun eigenaars 

gehouden. Na het verstrijken van deze termijn worden ze geacht te zijn achtergelaten. 
 

Art.10. Gedrag op de banen 
 

 10.1 De tennis- en padelterreinen zijn enkel bestemd om er te tennissen of padel te spelen. 
 10.2 Het is verboden over het tennisnet te springen, te roken op de terreinen, glazen en glazen 

flessen mee te nemen naar de terreinen en er voorwerpen en allerhande afval achter te laten. 
Lege ballendozen, blikjes, waterflessen en ander afval moeten worden achtergelaten in de 
vuilnisbakken die staan opgesteld op de terreinen en/of op de site. 

 10.3 Aan de spelers wordt gevraagd het belsignaal van hun gsm uit te schakelen wanneer ze zich op 
een terrein bevinden. 

 10.4 Elke speler moet zich op correcte en respectvolle wijze gedragen. “Fair play” moet de 
overheersende regel zijn op en naast de terreinen. Algemeen wangedrag of het gebrek aan 
naleving van de clubregels kan worden bestraft. 

 10.5 Na elke partij moeten de spelers de lijnen afborstelen en met het net over het volledige 
speelveld gaan. Eén uur tennis = 55 speelminuten + 5 minuten om met het net over het terrein 
te gaan. 

 10.6 De terreinen zijn niet toegankelijk wanneer ze worden hersteld of onbespeelbaar worden geacht 
door de raad van bestuur of om het even welke door de raad van bestuur gemachtigde persoon. 

 10.7 Bij regen dienen de spelers hun partij onmiddellijk te onderbreken. 
 10.8 Aan elke speler wordt gevraagd om de raad van bestuur, via het e-mailadres 

secretariat@Linkebeeksport.be, en/of de uitbater van het clubhouse onmiddellijk op de hoogte 
te brengen van elk defect dat of elke beschadiging die ze vaststellen aan het materieel en de 
uitrustingen. 

 10.9 De organisatie van tornooien moet van tevoren door de raad van bestuur worden goedgekeurd. 
  

mailto:secretariat@Linkebeeksport.be
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Art.11. Clubhouse en groene ruimten 
 

 11.1 Het is bij wet verboden om te roken in het clubhouse. 
 11.2 Het is verboden drank of eten mee te brengen binnen het clubhouse, op het grasveld en in de 

pergola. 
 11.3 Het is verboden om tennistassen op de tafels te plaatsen. 
 11.4 Met uitzondering van tombola’s of loterijen die de raad van bestuur organiseert, zijn geld- en 

gokspelen streng verboden binnen alle installaties van de club. 
 11.5 De leden die klachten zouden hebben over welke tekortkoming ook inzake de dienstverlening 

op het vlak van de uitbating, dienen zich te onthouden van elke discussie met het personeel 
en moeten de verantwoordelijke voor de uitbating of – bij ontstentenis – de voorzitter, de 
ondervoorzitter, de secretaris of de penningmeester op de hoogte brengen. 

 11.6 Het is voor de leden verboden zich op te houden in de ruimten die voorbehouden zijn voor de 
dienstverlening door het beheer (keuken, bar enzovoort). 

 11.7 Er moet elke dag worden betaald voor consumpties en snacks. Zo de uitbater van deze praktijk 
afwijkt ten gunste van een consument, draagt hij daarvoor zelf de verantwoordelijkheid. 

 11.8 Het terras van het clubhouse, de pergola en het grasveld worden na 22.00 uur afgesloten uit 
respect voor de omgeving. 

 11.9 Het is streng verboden peuken of confetti op het grasveld te gooien, bloemen of fruit te 
plukken, in de bomen of op de sportinfrastructuur te klimmen, papier of afval weg te 
gooien, …, kortom de natuurlijke ruimten rond de club op welke wijze ook te beschadigen of 
te veranderen. 

 11.10 Het is verboden om plastic rietjes te gebruiken. 
 

Art.12. Parking 
 

 12.1 Motorvoertuigen moeten worden geparkeerd op de daartoe voorbehouden plaatsen buiten de 
site. Alleen wie een bijzondere toelating heeft (personen met een handicap, personen die 
materieel komen lossen), mag met een voertuig tot voorbij het toegangshek komen. Het is 
streng verboden een voertuig te parkeren op en voor de private dreef van de club. 

 12.2 Fietsen en motorfietsen moeten worden gestald op de daartoe bestemde plaatsen voor het hek 
langs het terras van het clubhouse. 

 

Art.13. Inbreuken en sancties 
 

 13.1 De leden van de raad van bestuur zijn bevoegd om dit reglement te doen naleven en hetzelfde 
geldt voor de verantwoordelijke van de tennis- of padelschool ten aanzien van de leerlingen. 

 13.2 Wanneer een van de in lid 13.1 bedoelde personen een inbreuk, onregelmatigheid of fraude 
vaststelt, mag de voorzitter en/of de ondervoorzitter of de secretaris beslissen om sancties op 
te leggen in verhouding tot de begane fout, na de betrokkene te hebben gehoord. 
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Sancties: 

- 1ste inbreuk: waarschuwing 
- 2de inbreuk: één week schorsing 
- 3de inbreuk: zwaardere sanctie krachtens een beslissing van de raad van bestuur 

Er wordt een rapport opgemaakt dat aan het ledenregister wordt gehecht. 

 13.3 Eender wie verbindt zich ertoe, door zijn lidmaatschap van de tennis- en padelclub of in zijn 
hoedanigheid van genodigde of bezoeker, dit reglement na te leven. 

 13.4 Het gezag van de raad van bestuur is soeverein binnen de grenzen van zijn bevoegdheden. 
 

Art.14. Klachten en suggesties 
 

Alle leden van de club mogen opmerkingen formuleren ter attentie van de raad van bestuur en sturen 
die op naar volgend e-mailadres: secretariat@linkebeeksport.be. 

 

Art.15. Verantwoordelijkheden 
 

 15.1 Een speler is verantwoordelijk voor ieder ongeval of elk geval van schade door zijn toedoen aan 
de eigen persoon, een andere speler of de installaties. De club en zijn raad van bestuur wijzen 
dus elke aansprakelijkheid af in geval van ongeval, schade, diefstal, verlies of beschadiging van 
welke aard ook van persoonlijke voorwerpen. Bij een ongeval op het terrein bent u enkel 
verzekerd indien u bent aangesloten bij een van de tennis- of padelfederaties. 

 15.2 Elke persoon moet ervoor zorgen dat zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden 
verzekerd is. 

 15.3 Kinderen staan onder de volledige verantwoordelijkheid van de volwassenen die hen 
begeleiden; dit geldt voor zowel het toezicht ten aanzien van welk gevaar ook als de eerbied 
voor de installaties en de rust van de plaatsen. 

 15.4 De raad van bestuur beslecht alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en die tot de 
bevoegdheid van deze raad behoren. 

 

 

Luis CAMBLOR         Anne BAUWENS 

Voorzitter         Secretaris 
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	10.7 Bij regen dienen de spelers hun partij onmiddellijk te onderbreken.
	10.8 Aan elke speler wordt gevraagd om de raad van bestuur, via het e-mailadres secretariat@Linkebeeksport.be, en/of de uitbater van het clubhouse onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk defect dat of elke beschadiging die ze vaststellen aan het...
	10.9 De organisatie van tornooien moet van tevoren door de raad van bestuur worden goedgekeurd.

	Art.11. Clubhouse en groene ruimten
	11.1 Het is bij wet verboden om te roken in het clubhouse.
	11.2 Het is verboden drank of eten mee te brengen binnen het clubhouse, op het grasveld en in de pergola.
	11.3 Het is verboden om tennistassen op de tafels te plaatsen.
	11.4 Met uitzondering van tombola’s of loterijen die de raad van bestuur organiseert, zijn geld- en gokspelen streng verboden binnen alle installaties van de club.
	11.5 De leden die klachten zouden hebben over welke tekortkoming ook inzake de dienstverlening op het vlak van de uitbating, dienen zich te onthouden van elke discussie met het personeel en moeten de verantwoordelijke voor de uitbating of – bij ontst...
	11.6 Het is voor de leden verboden zich op te houden in de ruimten die voorbehouden zijn voor de dienstverlening door het beheer (keuken, bar enzovoort).
	11.7 Er moet elke dag worden betaald voor consumpties en snacks. Zo de uitbater van deze praktijk afwijkt ten gunste van een consument, draagt hij daarvoor zelf de verantwoordelijkheid.
	11.8 Het terras van het clubhouse, de pergola en het grasveld worden na 22.00 uur afgesloten uit respect voor de omgeving.
	11.9 Het is streng verboden peuken of confetti op het grasveld te gooien, bloemen of fruit te plukken, in de bomen of op de sportinfrastructuur te klimmen, papier of afval weg te gooien, …, kortom de natuurlijke ruimten rond de club op welke wijze oo...
	11.10 Het is verboden om plastic rietjes te gebruiken.

	Art.12. Parking
	12.1 Motorvoertuigen moeten worden geparkeerd op de daartoe voorbehouden plaatsen buiten de site. Alleen wie een bijzondere toelating heeft (personen met een handicap, personen die materieel komen lossen), mag met een voertuig tot voorbij het toegang...
	12.2 Fietsen en motorfietsen moeten worden gestald op de daartoe bestemde plaatsen voor het hek langs het terras van het clubhouse.

	Art.13. Inbreuken en sancties
	13.1 De leden van de raad van bestuur zijn bevoegd om dit reglement te doen naleven en hetzelfde geldt voor de verantwoordelijke van de tennis- of padelschool ten aanzien van de leerlingen.
	13.2 Wanneer een van de in lid 13.1 bedoelde personen een inbreuk, onregelmatigheid of fraude vaststelt, mag de voorzitter en/of de ondervoorzitter of de secretaris beslissen om sancties op te leggen in verhouding tot de begane fout, na de betrokkene...
	13.3 Eender wie verbindt zich ertoe, door zijn lidmaatschap van de tennis- en padelclub of in zijn hoedanigheid van genodigde of bezoeker, dit reglement na te leven.
	13.4 Het gezag van de raad van bestuur is soeverein binnen de grenzen van zijn bevoegdheden.

	Art.14. Klachten en suggesties
	Art.15. Verantwoordelijkheden
	15.1 Een speler is verantwoordelijk voor ieder ongeval of elk geval van schade door zijn toedoen aan de eigen persoon, een andere speler of de installaties. De club en zijn raad van bestuur wijzen dus elke aansprakelijkheid af in geval van ongeval, s...
	15.2 Elke persoon moet ervoor zorgen dat zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden verzekerd is.
	15.3 Kinderen staan onder de volledige verantwoordelijkheid van de volwassenen die hen begeleiden; dit geldt voor zowel het toezicht ten aanzien van welk gevaar ook als de eerbied voor de installaties en de rust van de plaatsen.
	15.4 De raad van bestuur beslecht alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en die tot de bevoegdheid van deze raad behoren.


