
Reglement inwendige orde Beachveld 

Algemeen 
- Het reglement is van toepassing voor het gebruik van het beachveld. 

- Iedere bezoeker en gebruiker aanvaardt het reglement en verbindt zich er toe om het 

reglement na te leven. 

- De gebruikers dienen zich te schikken naar de richtlijnen van het toezichthoudend personeel.  

- Vaste gebruikers zijn erkende Kuurnse sportverenigingen die minstens driewekelijks komen 

trainen tussen 1 april en 30 september. 

- Occasionele gebruikers kunnen Kuurnse verenigingen zijn of losse gebruikers. 

 

Reserveren 
- Vaste gebruikers kunnen vaste trainingsmomenten reserveren voor het volledige seizoen 

door een aanvraag in te dienen voor 15 maart. De aanvraag wordt via mail naar 
sportdienst@kuurne.be gestuurd. 

- Vaste gebruikers betalen 3,22 euro per uur voor volwassenen en 0,32 euro per uur bij 

exclusieve jeugdtrainingen. 

- Kuurnse verenigingen kunnen activiteiten organiseren op het beachveld, ze moeten hun 
reservaties minstens 3 weken vooraf doorgeven aan de sportdienst via mail: 
sportdienst@kuurne.be 

- Het beachveld wordt per uur verhuurd aan occasionele gebruikers, zij betalen 6 euro per uur. 

- Occasionele gebruikers kunnen reserveren via ons inschrijfplatform kwandoo. Reservatie kan 

twee weken vooraf, de betaling gebeurt onmiddellijk. https://kuurne.kwandoo.com 

- Je kan tot de dag voordien kosteloos annuleren door een mail te sturen naar 

sportdienst@kuurne.be. Vermeld je rekeningnummer en dan wordt het bedrag teruggestort. 

- Er worden enkel bij vaste gebruikers kleedkamers ter beschikking gesteld indien de bezetting 

in de sporthal dit toelaat. De sporthal heeft altijd voorrang op het gebruik van kleedkamers. 

- Het gebruik van het beachveld voor kinderen jongeren dan 12 jaar is enkel toegestaan mits 

begeleiding en verantwoordelijkheid van een volwassene. 

- Het veld kan dagelijks gehuurd worden van 8u tot 22u. 

- De gebruiker brengt zijn eigen materiaal mee (ballen, badmintonset,…). 

- Bij bevestiging van de reservatie zal je door de sportdienst toegang krijgen tot het beachveld. 

Indien de sportdienst gesloten is, krijg je een code om de poort te openen. 

 

Gebruik van het beachveld 
- Fietsen dienen gestald te worden op de daartoe voorziene plaatsen en mogen niet tegen de 

omheining geplaatst worden. 

- Het nuttigen van dranken, eten of roken is niet toegelaten op het beachveld. Enkel 

drinkbussen met water of sportdrank worden toegelaten. 

- Het zand mag niet weggehaald worden vanop het terrein. 

- Eventueel afval of PMD moet worden gedeponeerd in de daarvoor voorziene afvalbakken. 

- Dieren worden niet toegelaten op het beachveld, met uitzondering van assistentiehonden. 

- Na het gebruik moet het terrein terug worden geëffend, je kan hiervoor gebruik maken van 

het voorhanden materiaal. 

- Gebruikers zorgen ervoor dat er geen geluidshinder is voor de buurt, na 22u mag er geen 

muziek meer afgespeeld worden. 

- Respecteer de voorziene reservatie-uren en stop zeker 5 minuten voor einde van de 

activiteit, om het veld speelklaar te maken voor de volgende groep. 
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- Om te vermijden dat er zand wordt binnengebracht in de sportdienst/hal, moeten de voeten 

en schoenen zandvrij zijn. 

- Niet vergeten het terrein terug goed af te sluiten na afloop van de activiteit. 

- Bij het niet naleven van deze reglementen, kan de toegang tot het terrein worden ontzegd. 

- Farys noch het gemeentebestuur kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden 

voor diefstal en beschadigingen. 

- Aangebrachte schade aan de infrastructuur moet onmiddellijk gemeld worden aan de 

sportdienst en zal in rekening gebracht worden. 

- Er is camerabewaking op het beachveld aanwezig. 

 


