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Afspraken gebruik chalet 
Starten activiteit 

• Indien je met de wagen tot aan de chalet rijdt om te laden of te lossen, moet je 
die na het lossen ONMIDDELLIJK buiten het park opstellen. Er worden GEEN 
geparkeerde wagens toegestaan in het park. 

• Tijdens de openingstijden van de ijspiste mag NIET in het park gereden worden. 
 

Openen en sluiten 
• De chalet staat gratis ter beschikking van verenigingen en organisaties tijdens de 

openingstijden van de ijspiste. Bijkomende reservaties kunnen via de dienst info. 
• Tijdens de weekdagen moet elke chalet gesloten zijn om 21.00u. Tijdens het 

weekend is dat om 22.00u. We staan op een stipte naleving van het sluitingsuur. 
Hou rekening met uitzonderingsdagen. Je vindt de openingstijden bovenaan het 
inschrijvingsformulier.  

• Doe het licht uit bij het verlaten van de chalet. 
• De sleutel van de chalet kan een half uur voor de opening van de ijspiste afgehaald 

worden aan de grote chalet van de schaatsuitleen. De sleutel van de chalet geef je 
na het afsluiten terug af aan de grote chalet van de schaatsuitleen, uiterlijk een 
half uur na het sluitingsuur van de piste. 

 
Elektriciteit en gas 

• Op het elektriciteitsnet mag je maximaal 2000 watt aansluiten. 
• Je krijgt gratis beschikking over elektriciteit. 
• Gelieve alle toestellen af te zetten bij het verlaten van de chalet. 
• Toestellen op gas worden niet toegestaan. 

 
Afval  

• Laat de chalet en de omgeving netjes achter. 
• Verwijder het vuil in en rond jouw chalet. 
• Alle afval wordt door de gebruiker meegenomen, zoniet wordt dat aanzien 

als zwerfvuil en dat kan beboet worden. 
 
Veiligheid 

• Bij kleine ongevallen staat een EHBO-bed en EHBO-kist ter beschikking in de chalet 
van de schaatsuitleen. 

• Een brandblusapparaat en branddeken bevindt zich in elk tuinhuis. Controleer dat 
vooraf en meld eventuele afwezigheid ervan. Het gebruik van kolenvuurtjes en 
barbecuestellen is niet toegestaan. De stadsdiensten zorgen voor gratis 
terrasverwarming. 

• Je houdt je aan alle hygiënevoorschriften inzake het serveren van voeding 
• Uit veiligheidsoverweging voorzien wij zelf één receptietafel per chalet. Andere 

tafels worden niet toegelaten. 
• Paraplus of tenten voor de chalet zijn verboden. 
• Je respecteert de reglementering over serveren van alcohol aan minderjarigen: 

o Wijn en bier mag worden verkocht aan jongeren vanaf 16 jaar 
o Sterke drank mag worden verkocht aan jongeren vanaf 18 jaar 

 
Noodnummers 

Dringende oproepen 100/112 
Politie 101 
Brandweer 100/112 
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis 056 62 31 11 
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Algemene informatie 
• Stadsbestuur Waregem 

Tijdens kantooruren:     dienst info    056 62 12 11 
Buiten kantooruren: Rik Steeland: 0498 17 15 24 

Ondertekening 

1. Vul de volgende verklaring in. 
Ik verklaar me akkoord met bovenstaand reglement 

 
voornaam en naam   

 
datum  dag   maand   jaar     

 
 

handtekening 
 

 
 


