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NDC 653.10 

Curve bowls 
 

Gebruiks- en tariefreglement

Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen. 
 
Artikel 1. 
Dit reglement is van toepassing op het materiaal voor 
het curve bowls spel. 
Het algemeen gebruiksreglement voor de gemeentelijke 
sportaccommodaties is onverminderd van toepassing. 
 
Artikel 2. 
Een curve bowl set bestaat uit een mat met bowls en 
attributen. 
 
Hoofdstuk 2— Sportactiviteiten. 
 
Artikel 3. 
Het gemeentebestuur stelt het materiaal voor curve 
bowls ter beschikking van: 
− individuele gebruikers; 
− groepen onder leiding van een verantwoordelijke; 
− scholen onder begeleiding van een leerkracht. 
 
Artikel 4. 
Het is mogelijk een set curve bowls vooraf te reserve-
ren. De aanvraag gebeurt bij de sportfunctionaris. 
De sportfunctionaris wijst het gebruik toe naargelang de 
datum van aanvraag. 
 
Artikel 5. 
§ 1. De curve bowls uitrusting wordt gebruikt in de 
polyvalente zaal van de gemeentelijke sporthal tijdens 
de openingsuren. 
 
§ 2. Het college van burgemeester en schepenen kan 
bij uitzondering de curve bowls uitrusting uitlenen voor 
activiteiten buiten de sporthal. 
De aanvrager moet een Hiervoor dient bij de aanvraag 
een grondige beschrijving te worden gegeven van de 
locatie waar de uitrusting wordt gebruikt. 
 
Artikel 6. 
§ 1. De vergoeding voor het gebruik in de sporthal 
bedraagt 15 euro per beurt en per set. 

 
§ 2. Het college van burgemeester en schepenen 
bepaalt de vergoeding voor het gebruik buiten de 
sporthal afhankelijk van de aard en duur van de organi-
satie. 
 
Artikel 7. 
De gebruiker neemt de volgende instructies in acht: 
1° Bij het afrollen: de mat wordt volledig afgerold en 

dan omgedraaid met 3 à 4 personen, in een vlotte 
beweging, langsheen de lange kant. 

2° Bij het oprollen: de mat wordt opnieuw omgedraaid 
en opgerold zodat de zijkanten steeds gelijk blijven 
(zonder uitsteeksels). 

3° De bowls worden opgeborgen in de folie en in de 
hiervoor bestemde dozen. 

4° De dozen en balken worden geordend in de kast, 
zodanig dat deze steeds goed dicht gaat. 

 
Artikel 8. 
Bij beschadiging zullen de kosten van de schade worden 
verhaald op de gebruiker. 
Wanneer bij het terugbrengen bepaalde stukken ontbre-
ken, worden deze door het gemeentebestuur vervangen. 
Deze worden aangerekend aan de gebruiker. 
 
Artikel 9. 
De gebruiker mag het materiaal niet verder uitlenen of 
doorverhuren aan derden. 
Het materiaal mag niet worden gebruikt voor winstge-
vende doeleinden. 
 
Artikel 10. 
De gebruiker stelt de toezichthouder van de sporthal of 
de sportdienst onmiddellijk in kennis van eventuele 
tekortkomingen bij het gebruik van het materiaal, ook 
indien de gebruiker hiervoor niet verantwoordelijk zou 
zijn. 
 
Hoofdstuk 3 — Slotbepalingen. 
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