
VitaS – tariefreglement verhuur petanquebanen “De Perre” Peer – versie 2 – september 2022        1 
 

TARIEFREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE 

OVERDEKTE PETANQUEBANEN IN DE GROEP VAN 

ASSISTENTIEWONINGEN DE PERRE TE PEER 

Artikel 1: algemene bepalingen 
VitaS stelt, tegen vergoeding vermeldt in artikel 6.2 , de overdekte petanquebanen ter beschikking 

van externen. 

Artikel 2: openingsuren en sluitingsdagen 
2.1 De overdekte petanquebanen zijn het hele jaar toegankelijk van 9u-22u uitgezonderd op 

Nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Allerheiligen, Kerstdag en alle betaalde feestdagen op een 

maandag. 

2.2 Voor de overige feestdagen moet de huurder, minstens 4 weken van tevoren, een 

reserveringsaanvraag indienen bij VitaS. 

2.3 Een dag bestaat uit 3 dagdelen: 

• Voormiddag: van 9u-13u 

• Namiddag: van 13u-17u 

• Avond: van 17u-22u 

Artikel 3: gebruiksvoorwaarden en gedragsregels  
3.1 De hal is toegankelijk met een sleutel die de gebruiker uit de beveiligde box kan ophalen.  

3.2 Petanquers gebruiken enkel de ingang van de petanquehal als toegangsdeur. De 

ontmoetingsruimte “De Perre” is voorbehouden voor de bewoners van de assistentiewoningen. 

3.3 De tijdsduur van de gereserveerde periode moet nageleefd worden. Er dient rekening gehouden 

te worden met het klaarzetten en opruimen van de hal; deze tijd zit inbegrepen in het gereserveerde 

dagdeel. 

3.4 Het is verboden om te roken in de hal van de overdekte petanquebanen. 

3.5 Het is verboden om in de hal dranken te verbruiken uitgezonderd afsluitbare flesjes water die 

door de spelers zelf worden verbruikt. 

3.6 Het is verboden om eten te gebruiken in de hal van de overdekte petanquebanen. 

3.7 Er mogen geen vervoersmiddelen (fietsen, scooters e.d.) in de hal van de overdekte 

petanquebanen geplaatst worden. 

3.8 De hal met overdekte petanquebanen mag enkel gereserveerd worden om te petanquen waarbij 

de maximale capaciteit van de ruimte zal worden gerespecteerd. 

3.9 Het is verboden de overdekte petanquebanen onder te verhuren of door anderen dan de 

huurders te laten gebruiken. 

3.10 De verantwoordelijken die zijn aangeduid door VitaS, brandweer en politie hebben ten alle 

tijden het recht om toezicht uit te oefenen. Indien wordt vastgesteld dat de inrichters of anderen de 
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opgelegde voorwaarden niet naleven of zich niet gedragen naar de onderrichtingen van de bevoegde 

personen, zal hun de toegang tot de petanquehal voorlopig of definitief worden ontzegd. 

3.11 De gebruiker mag niets aan de ramen, muren, plafonds, vloeren en deuren e.d. bevestigen 

behalve op de daarvoor voorziene plaatsen en, zorgt ervoor dat nooduitgangen en blusapparaten 

niet geblokkeerd worden. 

3.12 Het is verboden rondom de hal met overdekte petanquebanen tenten e.d. te plaatsen tenzij 

anders overeengekomen met VitaS. 

3.13 Het parkeren van auto’s, motorvoertuigen, fietsen,… moet op de voorziene parkeer- en 

stalplaatsen en dit op verantwoordelijkheid van de eigenaar. 

3.14 De gebruiker waakt erover dat er geen geluidshinder is voor de bewoners van de aanpalende 

assistentiewoningen. 

3.15 Bij het veroorzaken van alarmmeldingen (door bv. verkeerdelijk gebruik) zal er een extra kost 

van 50 € voor personeel en verplaatsing worden doorgerekend aan de gebruiker. 

3.16 De hal met overdekte petanquebanen dient na het beëindigen van de activiteit terug in de 

oorspronkelijke staat gebracht te worden. De gebruiker staat zelf in voor de afvoer van het 

huishoudelijk afval.  Bij het niet opruimen van de hal en het terug in oorspronkelijke staat brengen, 

zal er een som van 100 € worden aangerekend. 

3.17 De sleutel wordt direct na de activiteit terug bezorgd in de box dewelke geopend kan worden 

met de ontvangen code. Bij verlies van de sleutel moet de gebruiker een schadevergoeding van 100 € 

betalen, vermeerderd met de onkosten voor het plaatsen van nieuwe sloten en de aanmaak van 

nieuwe sleutels. 

3.18 Wanneer er nog een openstaande schuld is, dient deze eerst vereffend te worden vooraleer 

men de hal terug kan reserveren of gebruiken. 

Artikel 4: verzekering en aansprakelijkheid 
4.1 Van bij het ter beschikking stellen van de ruimte zijn de inrichters zelf verantwoordelijk voor alle 

mogelijke schade, die door henzelf of door deelnemers of door bezoekers van de door hen 

georganiseerde activiteit, werden toegebracht, aan het gebouw, de aanhorigheden en de uitrusting. 

Indien er schade is aangericht, zal het facilitair diensthoofd deze bepalen aan de hand van een 

schadeverslag. In geval van betwisting kan een expert worden aangesteld. 

4.2 VitaS neemt geen verantwoordelijkheid inzake lichamelijke of stoffelijke schade, verlies, diefstal 

of brandschade aan het gebouw of zijn aanhorigheden, geborgen of tentoongestelde zaken. 

4.3 Elke huurder en gebruiker zal zijn burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid verzekeren. De 

gebruiker dient ook zijn risico voor brand en waterschade te verzekeren en op vraag ervan een kopie 

bezorgen. 

4.4 Alle kosten en vergunningen, taksen en auteursrechten (Sabam) zijn volledig ten laste van de 

gebruikers van de hal met overdekte petanquebanen. 

Artikel 5: gebruikers 
5.1 Als gebruiker wordt gedefinieerd: iedereen die toelating krijgt van VitaS om de infrastructuur van 

de petanquehal te gebruiken. 
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5.2 De gebruikers worden onverdeeld in 3 categorieën: 

• Categorie A: diensten van VitaS zelf of verenigingen die het petanquen organiseren voor 

bewoners en gebruikers van VitaS. 

• Categorie B: erkende socio-culturele en sportverenigingen, onderwijsinstellingen, 

gemeentelijke diensten uit de gemeenten behorende tot de intercommunale VitaS. 

• Categorie C: alle andere gebruikers. 

5.3 Prioriteitenregeling: 

• Prioriteit activiteit:  

o wedstrijden hebben voorrang op recreatie bij dubbele reservatie 

o permanente beoefening van petanque heeft voorrang op occasioneel gebruik bij 

dubbele reservatie 

o bij occasioneel gebruik wordt de datum van ontvangst als doorslaggevend gebruikt 

doch gebruikers kunnen ten vroegste 1 jaar voor reservatie een aanvraag indienen. 

• Prioriteit gebruikers: 

o Categorie A 

o Categorie B 

o Categorie C 

5.4 Voor strikt pedagogische activiteiten georganiseerd door basisscholen of secundaire scholen uit 

Peer en voor activiteiten georganiseerd vanuit de gemeentelijke diensten zal de stad Peer optreden 

als derde betaler van de gebruiksvergoeding mits toestemming van het schepencollege van de stad 

Peer. 

5.5 Wanneer VitaS de infrastructuur gratis ter beschikking stelt, is het gratis zijn van het petanquen 

een basisvoorwaarde. 

6. Tarieven en aanvraag tot reservatie 
6.1 Voor iedere reservatie door gebruikers van categorie C zal een borgsom van 100 € minstens 1 

maand vooraf dienen betaald te worden op rekening van VitaS. Deze borgsom zal uiterlijk 6 weken 

na de activiteit teruggestort worden, verminderd met de huursom. 

6.2 Volgende tarieven worden gehanteerd per dagdeel zoals vermeld in artikel 2.3: 

Categorie A Categorie B Categorie C 

gratis 10 € 25 € 

 

6.3 De aanvraag dient te gebeuren via het officiële aanvraagformulier dat ter beschikking is op onze 

website www.vitas.be of aangevraagd kan worden via mail onthaalhetperrehof@vitas.be of kan 

afgehaald worden bij het onthaal van WZC Het Perrehof te Peer. Een aanvraag wordt pas definitief 

na goedkeuring en betaling. 

6.4 Indien de reservatie van de infrastructuur door de aanvrager geannuleerd wordt op minder dan 7 

dagen van de effectieve ingebruikname, dan blijft de helft van het te betalen bedrag verschuldigd. 

VitaS kan te allen tijde afwijkingen voorzien vermeld in de artikels 1 t.e.m. 6. 

 

http://www.vitas.be/
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