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Huishoudelijk reglement op het gebruik 

van Kapel Ster Der Zee als zaal voor 

snooker, pool, biljart en darts 
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Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

 

Definities 

Bij de toepassing van dit reglement worden volgende begrippen gebruikt: 

Huurder: dit is een huurder die één of meerdere snooker-, pool- of biljarttafels of dartsborden in 

bovenvermelde infrastructuur huurt op onregelmatige basis. 

Lid: dit is een huurder die een jaarlijks lidgeld betaalde, waardoor hij kan genieten van de tarieven voor leden.   

Behalve retributie zijn alle andere bepalingen in dit huishoudelijk reglement gelijk voor huurders als voor leden. 

 

Toepassingsgebied en gebruik 

Kapel Ster Der Zee – Koninklijke Baan 266, 8670 Koksijde – 058 53 20 01 

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing voor de periode van 16 juni 2021 tot en met 15 oktober 2021. 

Kapel Ster Der Zee beschikt over 4 snookertafels, 3 pooltafels, 1 biljart en 2 dartsborden. 

 

Hoofdstuk 2: Tarieven en betalingsmodaliteiten 

 

Tarieven 

 

Snooker/pool/biljart/darts: 

o Lidmaatschap 16/06/2021 tot 15/10/2021: 25 euro per persoon 
o Huur voor leden: 6 euro/uur per tafel. 
o Huur voor niet-leden: 10 euro/uur per tafel. 
o Huur voor solo-training (enkel voor leden): 3 euro/uur per tafel. 
o Dit lidmaatschap geeft ook recht op dartsgebruik als lid 

Enkel darts: 
o Lidmaatschap 16/06/2021 tot 15/10/2021 enkel darts: 15 euro per persoon 
o Huur voor leden: 1 euro/uur per dartsbord. 
o Huur voor niet-leden: 3 euro/uur per dartsbord. 
o Huur voor solo-training (enkel voor leden): 1 euro/uur per dartsbord. 

Deelname aan officiële competitie is enkel mogelijk voor leden, gebruik van de accommodatie is gratis tijdens 

het spelen van officiële competitie. 

 

Betalingsmodaliteiten 

Betaling voor de huur van snooker-, pool-, biljarttafels en dartsborden kan enkel via Bancontact of Payconiq. Er 

wordt geen cash geld aanvaard.  

 

 

Hoofdstuk 3: Reserverings- en annuleringsmodaliteiten en registratie 

 

Reserveringsvoorwaarden 

Snooker-, pool of biljarttafels of dartsborden kunnen op voorhand gereserveerd worden.  Wie eerst 

gereserveerd heeft, heeft voorrang in gebruik op wie niet of later gereserveerd heeft. Reserveren gebeurt via e-

mail. De reservatie is pas definitief na het ontvangen van een bevestigingsmail.  

Er kan maximaal één week op voorhand worden gereserveerd en één persoon kan maximaal drie verschillende 

reservatietijdstippen tegelijk op zijn naam gereserveerd staan hebben.   

 

Annuleringsvoorwaarden 

Annulering kan ten allen tijde en is kosteloos. 

 

Registratie 

Elk lid of huurder is verplicht bij elk gebruik zich te registreren in het logboek dat de uitbater voorlegt en 

noteert datum, uur, naam, telefoonnummer en handtekening, alvorens gebruik te kunnen maken van de 

accommodatie. 

 

 

Hoofdstuk 4: Aansprakelijkheid 

 

Elke huurder of elk lid kan aansprakelijk gesteld worden voor toegebrachte schade aan de infrastructuur in 

geval van opzet. 
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Elke huurder of elk lid is zelf verantwoordelijk ten opzichte van derden voor alle ongevallen, voor verlies, 

diefstal, of schade aan privé-goederen.  

 

Hoofdstuk 5: Rookverbod 

 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 06 juli 2006 tot wijzing van het Koninklijk besluit van 13 december 

2005 tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen, is het ten strengste verboden te roken in de te 

huren infrastructuur van de gemeente. 

 

Hoofdstuk 6: Afspraken en geschillen 

 

Afspraken 

Dranken & catering  

In de zaal mogen alleen eigen water of alle dranken uit de automaten ter plaatse genuttigd worden.  

Enkel catering uit de automaten ter plaatse mag genuttigd worden. 

Het gebruik van kauwgom is verboden. 

Dieren 

Dieren worden niet toegelaten in het gebouw. Alleen voor assistentiehonden en politiehonden wordt hierop een 

uitzondering gemaakt. Eigenaars van deze honden zijn verantwoordelijk voor eventueel aangebrachte schade. 

 

Geschillen 

Indien zou blijken dat er inbreuken worden vastgesteld t.o.v. dit huishoudelijk reglement kan het college van 

burgemeester en schepenen een sanctie vastleggen op advies van de beheerder van de accommodatie. Voorts 

kan aan de betrokkene of de betrokken vereniging het verdere gebruik van de infrastructuur ontzegd worden.  

Elke betwisting betreffende de interpretatie of de toepassing van dit reglement die niet door een minnelijke 

schikking kan worden geregeld zal door de rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied Koksijde worden beslecht. 

De huurder wordt geacht van het huishoudelijk reglement kennis te hebben genomen.  


