Sportcentrum 'Kwade Plas'
Opgelet! In het sportcentrum gelden er coronarichtlijnen voor alle sporters en supporters. Je
vindt alle richtlijnen in dit document.

Accommodaties
We beschikken over twee grote sporthallen die verdeeld zijn in terreinen:
 sporthal A (parketzaal, 42mx24m = 3 terreinen)
 sporthal B (polyvalente zaal, 32mx24m = 2 terreinen)
 een spiegel-danszaal (parket, 10mx12m)
 een vergaderzaal (max. 30 personen)
 een voetbalveld
 een omnisportveld (buiten)
 een speeltuin
 vertrek van het Laakdalse MTB-parcours
 een petanqueterrein
Er zijn 7 gemeenschappelijke kleedkamers en 3 privékleedkamers.
Enkel de polyvalente zaal kan gehuurd worden voor niet-sportieve activiteiten.

Reservaties
Je kan het sportcentrum reserveren:
wij zijn telefonisch bereikbaar of u kan terecht aan ons loket:
- elke avond (op weekdagen) van 17u tot 21u
- elke woensdag van 9u tot 16u
of per email: sporthal@laakdal.be.
Reserveren vaste uren (jaarcontract)
Reservaties voor vaste uren zijn uren die een heel sportseizoen vastliggen. Het vaste uurrooster loopt van 1 september tot en
met 30 juni.

Aanvragen dienen ingediend te worden ten laatste voor 1 juni van het lopende sportseizoen.
Hier kan je het aanvraagformulier vinden. bezorg het ingevuld aan de sportdienst of mail het naar sporthal@laakdal.be.
Je krijgt een contract en maandelijks een factuur.
Eenmalige sportieve evenmenten (dagcontract)
Je kunt de sporthallen ook huren voor een eenmalig sportief evenement.
Dit dien je ook voor 1 juni van het lopende sportseizoen te boeken.
Eenmalige niet-sportieve evenmenten (dagcontract)
Enkel zaal B kunt u huren voor een eenmalig niet-sportief dagevenement waarbij dranken getapt worden. Je moet deze
boeken voor 1 juni van het lopende sportseizoen.
Je betaalt een vast dagtarief. De waarborg stort je vooraf.
De beschermmatten worden vooraf gelegd.
Vrije uren
Indien de sporthal niet bezet is, kunnen verhuringen toegestaan worden, mits onmiddellijke en voorafgaandelijke betaling.
Om te weten welke uren er nog vrij zijn, kan je contact opnemen met de sportdienst.
Tarieven
Bekijk hier de huidige huurtarieven. . De prijzen zijn voor de sporthallen per terrein vermeld.

