
Werking van het geautomatiseerde sportcomplex 

Sportcomplex Scherpenstein werkt volledig automatisch en dit betekent: 

 

Werking toegang van het sportcomplex: 
De inkomdeuren en de deuren naar de kleedkamers zullen 20 minuten vóór de reservatie  automatisch open gaan. 
De aangewezen kleedkamers kan u aflezen op het computerscherm in de controlekamer. De verlichting in de gang en 
kleedkamers werkt via beweegmelders, m.a.w. de lichten  gaan branden in de gang en kleedkamers als deze betreden 
worden en doven als iedereen deze verlaten heeft. 
 
Toegang tot de sportzalen: 
Op de gereserveerde tijd zal er automatisch toegang verleend worden naar de sportzalen. De lichten zullen automatisch 
aan gaan en indien nodig zal de tussenwand naar omhoog gaan. Het systeem is voorzien van een interne klok en het uur 
hiervan kan steeds iets afwijken van de tijd die de huurder op zijn klok afleest. Dus even geduld! 
 
Gebruik van materialen: 
Materialen eigen aan de sport worden zelf geplaatst en nadien ook weer netjes weggeborgen. De ontruiming van de 
zalen gebeurt  +/- 5 minuten voor het einde van de gereserveerde tijd. Indien dezelfde sport achter de training komt 
vergewis u dan of de volgende huurder aanwezig is en vraag hem of hij de gebruikte materialen na zijn training wil 
wegbergen. Zoniet moet dit door u gebeuren. In het huishoudelijk reglement dat u goedgekeurd heeft alvorens de zaal 
te huren, zijn boetes voorzien indien de zaal niet ontruimd wordt. Behandel de gebruikte materialen met zachtheid zo 
heeft u als sporter er langer geniet van. 
 
Einde van de reservatietijd:  
Op het einde van uw reservatie zullen de deuren van de sportzalen automatisch afsluiten. Dus vergeet zeker geen zaken 
in de sportzaal bij het verlaten hiervan. Lichten doven automatisch in de sportzalen na uw reservatie.  
Douches worden niet afgesloten. Indien u het sportcomplex verlaat en de deuren blijken al vast te zijn  bevindt zich 
langs de zijkant van de deur een witte drukknop. Druk hierop en de deuren gaan even los.  
 
Gebruik van de nooddeuren: 
 De nooddeuren in de sportzalen worden door elektromagneten gesloten dwz. dat deze niet geopend kunnen en mogen 
worden, enkel in nood. De noodknoppen langs de zijkant van de nooddeuren worden enkel in geval van uiterste nood 
gebruikt. Een schel alarm zal weerklinken indien  de deuren toch geopend worden. Overtredingen hierop zullen beboet 
kunnen worden. Denk eraan dat deze nooddeuren uw leven kunnen redden bij nood dus misbruik ze niet. 
 
Toezicht: 
Het sportcomplex en de directe omgeving staat permanent onder cameratoezicht. 
Indien er desondanks zich toch een probleem voordoet vb: lichten gaan niet aan, wand gaat niet omhoog,… is er de 
mogelijkheid om een noodnummer te bellen dat verspreid over het sportcomplex opgehangen is. De permanentiedienst 
zal al het mogelijke doen om het probleem dat zich stelt op te lossen, er wordt wel even geduld gevraagd.  
 
Alvast een sportief verblijf in ons sportcomplex Scherpenstein, 
Dienst Vrije Tijd  


