
                                                       

Aanvraagformulier voor het gebruik van de accommodatie 
Tesseskouter/Molenkouter 

           
Eendracht Mazenzele Opwijk  

Stamnummer KBVB 6353 
Voorzitter: Mario Matthys 

Penningmeester: Hilde Hermans 
Doortstraat 156, 1745 Opwijk 

 

Waarvoor dient dit formulier ? 
Dit formulier dient voor het aanvragen van gebruik van de sportaccommodaties 
Tesseskouter/Molenkouter.  Aanvraag terugsturen naar h.hermans@telenet.be. 
Reservatie is definitief na schriftelijke bevestiging EMO en na betaling van de verschuldigde huur. 
 

 

RUBRIEK  A: 
Informatie met betrekking tot de gegevens van de vereniging of particulier 
 

Vereniging : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Contactpersoon 
Voornaam + naam:    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel en/of GSM:  …………………................................................................................................................................ 

E-mailadres:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Facturatie 

Voornaam + naam:    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel en/of GSM:  …………………................................................................................................................................ 

E-mailadres:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

BTW-nummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

 

Ondertekening 
Door het aanvragen en ondertekenen van deze aanvraag verklaren we de bepalingen in deze overeenkomst 
en in huishoudelijk reglement, die gelden voor het gebruik van de sportaccommodaties, te kennen en te 
zullen doen naleven. 
In opdracht van het bestuur van de vereniging: 
 

 datum  dag     maand     jaar          

 
  

Handtekening & Naam  

      

 
 
 

mailto:h.hermans@telenet.be


 
 

Tarieven 

Voor de kunstgrasvelden zijn volgende tarieven van toepassing (tarief in euro per uur): 
 

Gebruikers Inwoners Niet-inwoners 

Eenmalig 30 50 

Abonnement* 15 25 

* abonnement= minstens 10 reservaties over minstens 10 verschillende dagen en binnen éénzelfde kalenderjaar  

 
 
Voor de kleedkamers zijn volgende tarieven van toepassing (tarief in euro per kleedkamer): 

 
 
 
 
 
 

* abonnement= minstens 10 reservaties over minstens 10 verschillende dagen en binnen éénzelfde kalenderjaar 

 

Voor een reservatie van een jeugdploeg (tot en met U19), dewelke erkend is door de gemeente en/of lid is 
van een Opwijkse adviesraad, wordt een korting van 50% toegepast op de tarieven. 
 
Het gebruik van de veldverlichting is in de tarieven inbegrepen. De huurder verbindt er zich toe de 
verlichting als een goede huisvader te gebruiken en deze onmiddellijk na de activiteit uit te (laten) 
schakelen. 
 
Annulatie van een reservatie kan gebeuren tot 5 dagen voor de datum van de reservatie (tenzij extreme 
weersomstandigheden). 
 
De huurder verbindt er zich toe door het ondertekenen van onderhavige overeenkomst de plichten van het 
huishoudelijk reglement te onderschrijven.  
 
Betalingen dienen op het moment van de reservatie te gebeuren. Na de goedkeuring van de reservatie zal 
EMO een betalingsverzoek opsturen.  De huurder dient dit binnen de 5 dagen te voldoen. 
 
De uitbating van de kantine gebeurt steeds door en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van EMO. 
De huurder kan in het aanvraagdocumenten aangeven of de kantine geopend dient te zijn.  EMO zal in de 
mate van het mogelijke hiervoor zorgen maar kan onder geen beding dit steeds garanderen. 
 
EMO kan steeds een boete opleggen als de huurder de afgesproken overeenkomst niet nakomt. 
 
Huishoudelijk reglement 

Het veld heeft tot doel de beoefening van voetbal, zowel trainingen als wedstrijden.   

Het veld mag niet worden betreden met rookwaren en/ of vuur, glas, vuile schoenen, schoenen met 
metalen of stalen noppen, spikes, etenswaren. Het veld dient betreden te worden met propere schoenen. 
Matten staan ter beschikking aan de ingang van het veld.  
 
 

Gebruikers Inwoners Niet-inwoners 

Eenmalig 20 20 

Abonnement* 10 10 



Het is verboden: 
- om opzettelijk tegen de omheining te trappen  
- om verplaatsbaar trainingsmateriaal (doeltjes e.d.) te slepen. Het materiaal moet opgetild worden.   
- om honden (uitgezonderd geleidehonden) of andere dieren op het veld toe te laten  
- op het hekwerk te gaan zitten  
- zware of puntige objecten op de kunstgrasmat te plaatsen  
- materiaal te verankeren in het veld  
- iets anders dan water te drinken op het veld  
 
Het veld mag enkel betreden worden door sportbeoefenaars en officiële begeleiders en dit via het 
toegangshek. Het hek moet gesloten worden na gebruik. Toeschouwers blijven achter de balustrades in de 
daartoe voorziene zones.  
  
Het gebruikte materiaal (zoals doelen) moet na gebruik terug aan de achterlijn van het terrein (achter het 
doel) in de voorziene zones geplaatst worden door de gebruikers.  
 
Het veld en de verhardingen rond het veld dienen vrijgehouden te worden van afval. Het afval dient in de 
voorziene vuilnisbakken te worden gegooid. Asbakken staan ook ter beschikking van de rokers, die zich 
altijd naast het veld bevinden.  
  
Het veld mag niet bespeeld worden bij sneeuw, ijzel en temperaturen minder dan -15 graden Celsius.  
  
EMO wordt geacht toe te zien op het correct gebruik van het kunstgrasveld. Bij het niet respecteren van de 
regels zal EMO maatregelen treffen.  
  
Indien er schade wordt vastgesteld dient de huurder onmiddellijk EMO op de hoogte te stellen.  
 
De huurder verbindt er zich toe de kleedkamers netjes achter te laten en geen rommel achter te laten. 
 
Op de naleving van dit reglement zal door EMO bestendig toezicht worden uitgeoefend.



RUBRIEK  B:        Aanvraag inzake sportactiviteiten (trainingen/wedstrijden) 

(opgelet: deze reservaties zijn pas definitief na schriftelijke bevestiging van EMO) 
 

Gewenste dagen/uren: 
 

VELD TRAINING/ 
WEDSTRIJD 

DAGEN VOLWASSENEN/ 
JEUGD 

 

STARTUUR 
 

EINDUUR 
 

GEBRUIK 
KLEEDKAMER 

AANTAL 
KLEEDKAMERS 

WENST DAT 
KANTINE OPEN IS 

Tesseskouter/Molenkouter      JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter      JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter      JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter      JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter      JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter      JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter      JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter      JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter      JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter      JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter      JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter      JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter      JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

 

 



RUBRIEK   C:     Aanvraag inzake eenmalige sportevenementen  
(bv. tornooien, kampioenschappen,  schoolsportdagen, stages, enz.) 

(opgelet: deze reservaties zijn pas definitief na schriftelijke bevestiging van EMO) 
 

Gewenste dagen: 
 

VELD TYPE 
ACTIVITEIT 

DAGEN VOLWASSENEN/ 
JEUGD 

STARTUUR EINDUUR GEBRUIK 
KLEEDKAMER 

AANTAL 
KLEEDKAMERS 

WENST DAT 
KANTINE OPEN IS 

Tesseskouter/Molenkouter 
 

     JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter 
 

     JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter 
 

     JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter 
 

     JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter 
 

     JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter 
 

     JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

Tesseskouter/Molenkouter 
 

     JA   /   NEEN  JA   /   NEEN 

 


