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Huidig reglement strekt ertoe de visserij op het terrein gekend als “ ’t Fort van Koningshooikt” aan de Donderheide in
Koningshooikt te regelen. Alle personen die zich aanmelden om het terrein te betreden en er aan visserij te doen, dienen
dit reglement na te leven. Wie het terrein betreedt wordt geacht het reglement begrepen te hebben en akkoord te gaan
met alle regels. Wanneer dit reglement wordt geschonden, heeft de uitbater het recht de betrokken persoon van het
terrein te verwijderen en/of de sancties uit te voeren die vermeldt staan in dit algemeen reglement.
Wanneer men een eerste maal een jaarabonnement neemt, zal een afschrift van huidig reglement worden overhandigd.
Dit reglement wordt eveneens uitgehangen aan de ingang van het Fort alwaar dag vissers kennis kunnen nemen van het
reglement.
De prijzen voor visserij:
Jaarabonnement
€150, Dag vergunning volwassenen
€8, Dag vergunning -15-jarigen
€3, Huurgelden voor aanbrengen chalets per jaar
€30, -/3meter
De betaling gebeurt cash aan de uitbater of via overschrijving met vermelding van naam, adres en gsm-nummer bij de
mededeling. Twee weken na het ontvangen van de betaling zal het abonnement klaarliggen op Donderheide 1, 2500
Koningshooikt. Jaarlijks zullen vanaf 1 december de prijzen worden aangehangen welke gelden voor het daaropvolgende
jaar. Dagkaarten worden ter plekke aan de visvijver aangeboden, daarvoor komt de uitbater langs. De prijzen zijn geldig
voor visserij langs de buitenzijde van de gracht rond het Fort. De binnenzijde is enkel toegankelijk voor bestaande klanten,
er worden geen nieuwe kanten toegestaan. Toegang tot de binnenzijde is via een toegangskaart met een kostprijs van
€30, - . Hiervan is een bedrag van €25, - een waarborg die men terug ontvangt bij het inleveren van een onbeschadigde
kaart. Enkel vissers met een vishutje aan de binnenzijde hebben toelating om deze aan te kopen. De vereiste
vergunningen dienen steeds te worden getoond op vraag van de uitbater of politie.
De gelden voor de jaarabonnementen dienen voldaan te zijn voor 1 maart van het betrokken jaar. Bij gebreke aan tijdige
betaling, volgt een schriftelijke aanmaning door de uitbater.
De klant heeft dan de mogelijkheid om:
Hetzij binnen de maand de betaling hetzij cash, hetzij door overschrijving te voldoen.
Hetzij binnen de maand schriftelijk te melden dat het abonnement wordt stopgezet. In dat geval heeft de klant drie
maanden de tijd om de visplaats volledig vrij te maken en al wat zich op de visplaats bevindt af te breken.
De helft van het jaarabonnement blijft niettemin verschuldigd.
Indien de klant noch tot betaling overgaat, noch tot vrijmaking van de visplaats tegen 30 juni, zal de uitbater het nodige
doen om de visplaats vrij te maken en zullen de kosten hiervan worden doorgerekend aan de klant.
Wanneer er een chalet staat opgesteld op de visplaats, is men verplicht een jaarabonnement te nemen.
De jaarabonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
De nummerborden welke gelinkt zijn aan het bewijs van betaling van een jaarabonnement of huurgeld van een chalet
moeten duidelijk zichtbaar worden aangebracht op het terrein van de bijhorende visplaats. De nummerborden worden
aan de chalet of op een paaltje aangebracht. Het is verboden deze aan te brengen aan begroeiing zoals bv. een boom.
Per abonnement of vergunning is het toegelaten te vissen met 3 hengels. Dit mogen zowel vaste hengels als werphengels
zijn. Per extra hengel wordt een prijs van €3, - aangerekend.
Er mag het ganse jaar worden gevist van zonsopgang tot zonsondergang. Op snoek mag er enkel gevist worden van 15
augustus t.e.m. 31 december. De hengels mogen niet onbewaakt worden achtergelaten. Er mogen geen nachthengels
worden geplaatst. Buiten de vistijden is het verboden het terrein te betreden.
Behoudens paling, baars, snoek en snoekbaars is het niet toegelaten andere dode of levende vis mee te nemen. De
uitbater heeft de toestemming om de voertuigen hierop te allen tijde te controleren. Vis die meegenomen mag worden
moet gedood worden op het terrein. Behoudens paling is het niet toegelaten vis bij te houden in netten of vergaarbakken.
Er geldt een verbod op lepelen en spinnen.
De genummerde visplaatsen zijn uitsluitend voorbehouden aan de abonnee. Enkel hij/zij mag op die plaats vissen. De
abonnees worden geacht enkel op de hun aangeduide plaats te vissen. Wanneer zij elders wensen te vissen, dienen zij
een dagvergunning aan te kopen.
Iedere visser is gehouden zijn visplaats netjes te houden en afval te verwijderen. Onregelmatigheden dienen aan de
uitbater te worden gemeld.

14. De omringende weg zowel langs de binnen- als buitenzijde van het domein dient te allen tijde te worden vrijgehouden.
Parkeren kan enkel op de daarvoor voorziene plaatsen.
15. Het vissen dient te gebeuren in alle sereniteit en met respect voor de andere vissers. Luide muziek is verboden.
16. Het is verboden om te zwemmen, schaatsen, varen of het terrein te betreden met paarden.
17. Indien er betwistingen zijn tussen vissers omtrent plaatsen en gedragingen op het terrein, zal dit door de uitbater worden
beslecht.
18. Alle onsportieve daden en vandalenstreken hebben de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg. Dit wordt door de uitbater
beslist. Er zal tevens klacht worden neergelegd bij de politie en bij schade zal deze worden gevorderd. Uitsluiting geeft
geen recht tot terugbetaling van abonnementsgelden of vergunning.
19. BBQ is enkel toegestaan aan de straatkant en binnenzijde van het domein. Een open vuur is verboden omwille van het
brandgevaar.
20. De visser is zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De uitbater kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor
ongevallen en de gevolgen daarvan.
21. Indien de visser een chalet aanbrengt op de door hem gehuurde visplaats, is deze eigendom van de visser. De grond blijft
eigendom van de uitbater. Wanneer een visser tot verkoop van het chalet wil overgaan, wanneer hij/zij de visactiviteiten
wil stopzetten, aan een andere visser dient hiervoor de toestemming van de uitbater te worden verkregen. Indien deze
toestemming niet voorhanden is, dient de chalet te worden verwijderd. Indien dit niet gebeurt, heeft de eigenaar het
recht te handelen volgens artikel 4 van dit reglement.
22. Jaarlijks worden op het terrein verschillende evenementen georganiseerd. Deze worden vooraf aangekondigd op het
voorziene reclamebord. De vissers dienen zich dan naar de instructies van de organisatoren en uitbater te richten.
23. De toegang tot de binnenzijde van het domein is van 6u tot 22u. Aan de binnenzijde is het te allen tijden verboden om
het terrein van de airsoft events te betreden zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator. Het terrein bevindt
zich binnen de omringende weg langs de binnenzijde van het Fort. Iedereen die zich langs de binnenzijde van het fort
bevindt tijdens een airsoft event dient steeds een veiligheidsbril te dragen. Deze wordt éénmalig gratis ter beschikking
gesteld door de eigenaar aan iedere klant met vischalet langs de binnenzijde van het fort. 1 ex. per klant. Wanneer men
zich in zijn/haar eigen chalet bevindt, houdt deze verplichting op. Een airsoft event is steeds herkenbaar door het nadar
hek met airsoft indicatie en bij elke start zal het geluid van de hoorn 3 maal klinken. Tijdens vooraf aangekondigde “open
airsoft events” zal er echter geen toegang of uitgang worden verleend door de automatische poort tijdens de
inschrijvingen, middagpauze en vertrek van de deelnemers en organisatoren van dit event. Dit is van 8.30u tot 10u, van
12.30u tot 14u en van 16.30u tot 17.30u. De deelnemers komen samen in de hoofdtunnel waardoor de doortocht wordt
bemoeilijkt. In geval van een noodsituatie dient de verantwoordelijke van de airsoft activiteit te worden aangesproken
die dan het nodige zal doen om de uitrit op een veilige manier te laten verlopen.
24. Jaarlijks worden er op verschillende data nachtvisserijen op paling georganiseerd. Deze data worden uitgehangen en zijn
tevens na te kijken op de website van ’t Fort bij het onderdeel “visserij”. Enkel tijdens die activiteiten kan er worden
afgeweken van de normale toegangstijden.
25. De maximale snelheid bij het doorrijden van de hoofdtunnel bedraagt 10 km/u.
26. Honden en andere huisdieren zijn verplicht aan de leiband te houden. Eventuele uitwerpselen zijn verplicht op te ruimen.
27. De uitbater is te allen tijde gerechtigd controle op naleving van dit reglement te doen.
28. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd. Eventuele wijzigingen zullen steeds aan de vissers met een jaarabonnement
worden meegedeeld en uitgehangen worden aan de hoofdingang.
Koningshooikt, 1 januari ’21.
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