
Gebruiksvoorwaarden Fusion Sportsbar 

 

1. Fusion Sportsbar (voetbalpad 1 Oostende) wordt beheerd door Fusion Academy vzw.  Deze 
ruimte kan door de leden worden gebruikt na reservatie via een elektronisch boekingssysteem 
op www.fusionoostende.be of na contact met Bjoke Defloor (bjoke@fusionoostende.be) . De 
reservatie wordt bevestigd door de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden toe te sturen ter 
ondertekening. 

2. Voor het gebruik van het clubhuis wordt een onkostenvergoeding gevraagd van €100. Deze 
gebruiksvergoeding kan jaarlijks worden aangepast in functie van de evolutie in 
beheerskosten en wordt na gebruik afgetrokken van de waarborg. Dranken worden aan 
inkoopprijs gefactureerd. Eigen aperitief of wijnen kan mits vooraf gemeld. 

3. Een reservering wordt als definitief beschouwd zodra de gebruiksvoorwaarden - voor 
akkoord getekend door de gebruiker - werden teruggestuurd en de waarborg is betaald. 

4. De waarborg bedraagt €200 en wordt na aftrek van de onkostenvergoeding terugbetaald 
indien er geen schade aan het clubhuis en de inventaris van het clubhuis is vastgesteld. 
 
Van alle door of tijdens het gebruik ontstane schade aan het gebouw, de toestellen en / of de 
overige inventaris moet de gebruiker Fusion Academy vzw meteen in kennis stellen. De schade 
zal door gebruiker en Fusion Academy ontegensprekelijk worden vastgesteld met 
fotomateriaal. De schade wordt voor rekening van de gebruiker hersteld. Een actuele 
plaatsbeschrijving ligt ter inzage in de sportsbar. 

5. Het is de gebruiker niet toegestaan het clubhuis zonder toestemming van Fusion Academy 
vzw geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of in gebruik te geven. Het clubhuis 
mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het gereserveerd is. 

6. Annulering of wijziging van de reservatie kan extra kosten zoals administratiekosten met 
zich meebrengen, die aan de gebruiker in rekening worden gebracht. 

Bij annulering van de reservering blijft de gebruiker een administratiekost verschuldigd. 
 

– Annulering binnen 28 dagen voor gehuurde datum 25% van de vergoeding, 
– Annulering binnen 21 dagen voor gehuurde datum 50% van de vergoeding, 
– Annulering binnen 14 dagen voor gehuurde datum 75% van de vergoeding, 
–   Annulering binnen 7 dagen voor gehuurde datum 100% van de vergoeding. 

7. Aanwijzingen van Fusion Academy vzw (vertegenwoordigd door medewerkers en/of 
bestuursleden) dienen ten allen tijden door gebruiker(s) te worden opgevolgd. Fusion 
Academy vzw (vertegenwoordigd door haar bestuursleden) heeft de bevoegdheid  om 
bepaalde personen of groepen te verwijderen of de toegang tot het complex te ontzeggen. 

8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de vergaderruimte en berging niet in het 
gebruik inbegrepen. De gebruiker mag de tafels verplaatsen in functie van het gebruik maar 
houdt zich er aan om alle meubilair terug te plaatsen.  

9. Een vaste Fusion-medewerker zal met de gebruiker ter plaatse afspreken om toelichting te 
geven over het gebruik, de inventaris en het alarmsysteem. Een sleutel wordt eveneens 
overhandigd. Bij verlies van de sleutel wordt een kost van €50 aangerekend.  

10. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van het clubhuis en dient op elk ogenblik 
tijdens het gebruik telefonisch bereikbaar te zijn.  

 

http://www.fusionoostende.be/
mailto:bjoke@fusionoostende.be


11. Zonder toestemming is het verboden: 

 

- iets aan het clubhuis (incl. het materiaal, meubilair) te wijzigen; 
- in het clubhuis toestellen, werktuigen, spelmateriaal, meubilair en dergelijke te  
  plaatsen die niet tot het clubhuis behoren en de veiligheid van de bezoekers in  
  gevaar brengen 
- affiches, posters, foto’s, … aan de muren te bevestigen  
- andere dranken te consumeren dan deze uit het vaste aanbod 

12. De gebruiker ontvangt een stocklijst. Na de activiteit telt de gebruiker de eindstock en 
noteert die op de stocklijst. De beheerder controleert deze eindstock die verder als basis dient 
voor de afrekening. Gebruikers die geen eindstock noteren, verklaren zich akkoord met de 
eindstock zoals ze door de beheerder is opgenomen. 

13. Fusion Academy is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan als 
gevolg van het gebruik. De gebruiker doet afstand van alle aanspraken die hij tegenover Fusion 
Academy zou kunnen doen gelden wegens schade verband houdende met het gebruik en de 
aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. 

14. De maximumcapaciteit bedraagt 100 bezoekers. Er zijn 3 brandblussers aanwezig en 1 
branddeken. In het clubhuis geldt een volledig rookverbod.  

15. Alle door de politie, brandweer of overheid te geven aanwijzingen moeten stipt en 
onmiddellijk worden opgevolgd. Zo kan enkel met de wagen tot aan het clubhuis worden 
gereden om te laden of te lossen. Er mag in geen geval worden geparkeerd aan het clubhuis. 
De doorgang voor dienstvoertuigen dient steeds toegankelijk te zijn voor de hulpdiensten. De 
gebruiker zal ook zijn gasten hierover informeren. Er zijn parkeerplaatsen ter hoogte van het 
Tennispad en langs de Schorredijkstraat.  

16. De gebruiker zorgt er na afloop van de activiteit voor dat de stoelen omgekeerd op tafel 
te plaatsen, de glazen proper terug in de rekken te steken, lege flessen in de voorziene bakken 
te plaatsen en de ruimte uit te vegen.  

17. Indien er sprake is van extra vervuiling van het clubhuis bij de controle van de beheerder  
kunnen schoonmaakkosten aan de gebruiker worden doorgerekend. 

18. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien of wanneer over de uitleg geschillen 
ontstaan, beslist Fusion Academy vzw. 

19. Bij overtreding of niet nakoming van deze voorwaarden kan Fusion Academy het 
gebruiksrecht intrekken, zonder dat tot terugbetaling van de gebruiksvergoeding zal worden 
overgegaan. 

20. Plaatsing van springkastelen en barbecues kan enkel op de verharde delen rond het 
clubhuis.  
 

Verantwoordelijke gebruiker (naam,voornaam)  
Gsmnummer verantwoordelijke  
Facturatieadres  

 
Doel van de aanvraag  
Datum van de activiteit  
Waarborg Kopie Identiteitskaart 

Voor gelezen en akkoord                                                           Oostende , ………………………….Datum 


