
   

Informatiefiche VUB (Vrije Universiteit Brussel), Elsene 
 
Adres:     Pleinlaan 2 
     1050 Brussel (Elsene) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omschrijving infrastructuur: 
 
De sportaccommodatie waarover deze overeenkomst handelt, omvat: 
 

-      De binnenaccommodatie 
o 2 polyvalente sportzalen 
o 2 squashboxen 
o 1 VR-sportbox 
o gevechtssportzaal 
o zwembaden 
o de kleedkamers, de douches en het sanitair 
o materiaalruimte in de gang L1/2/3  

 
-     De buitenaccommodatie 

o 3 tennisterreinen / minivoetbalveld op flexcourtondergrond 
o de atletiekfaciliteiten (piste, verspringen, hoogspringen, polstokspringen, 

kogelstoten) 
o het rugby/voetbalterrein 
o de kleedkamers, de douches en het sanitair 
o materiaalruimte 

  
 
Mogelijkheid tot beoefenen van volgende sporten:  
 
atletiek, badminton, basketbal, gymnastiek, handbal, dans, squash, tafeltennis, tennis, 
voetbal, rugby, zaalvoetbal, vechtsporten, zwemsporten, … 
 
 
Modaliteiten huren infrastructuur: 
 
De ‘door de VGC-erkende sportverenigingen en werkingen’ genieten voorrang om de vrije uren in de 
sportinfrastructuur te huren. Deze verenigingen moeten hun wensen via mail aan de sportdienst van 
de VUB (sportdienst@vub.ac.be) of mail aan de sportdienst van de VUB kenbaar maken tussen 15 
maart en 1 mei voor het komende sportjaar. 
 

Contactpersoon    Dirk Van de Wiele / Stefan Hendrickx 
Telefoon:     02/629 23 11 
E-mail:      sport@vub.ac.be  
Website:     http://www.vub.be/sport  
  



   

Huurprijs: 
 
De ‘door de VGC-sportdienst erkende’ sportverenigingen en –werkingen genieten van een 
voordeeltarief in de VUB en worden gezien als bevoorrechte partners: 
  
PER UUR 

Infrastructuur Extern tarief Tarief voor 
bevoorrechte partners 

1/3 van de zaal 29,80 EUR -10% extern tarief 
3/3 van de zaal 60,40 EUR -10% extern tarief 
Judozaal 23,50 EUR -10% extern tarief 
Zwembad per baan 26,50 EUR -10% extern tarief 
Zwembad (volledig) 117 EUR -10% extern tarief 
Instructiebad 95 EUR -10% extern tarief 
1/3 terrein outdoor 29,80 EUR -10% extern tarief 
3/3 terrein outdoor 60,40 EUR -10% extern tarief 
Atletiekpiste 38 EUR -10% extern tarief 
Rugbyterrein 60,40 EUR -10% extern tarief 
Voetbalveld 60,40 EUR -10% extern tarief 
Kunstlicht 33 – 66 – 100% 12 / 24 / 35 EUR -10% extern tarief 
Squash 23,50 EUR -10% extern tarief 
 
 
Tijdens de weekends en de sluitingsdagen kunnen de tarieven evenwel verhoogd worden met 
maximum 24 EUR per uur (geïndexeerd). 
 
 
 
Openingsdagen en -uren: 
 
De sportaccommodatie staat in principe alle dagen ter beschikking tussen 8 uur en 22 uur, 
behoudens het eigen gebruik door de VUB zelf. 
Tijdens het weekend is huur mogelijk van 9 tot 21 uur, mits reservatie en betaling van de 
infrastructuur vooraf. 
Tijdens blok-, examen- en vakantieperiodes is de sportaccommodatie het meest beschikbaar. 
De beschikbaarheid van de zalen kan online geraadpleegd worden via bovenstaande website. 
 
De sportaccommodatie is gesloten tussen Kerstdag en Nieuwjaarsdag, de laatste week van juli en de 
eerste week van augustus en op officiële feestdagen (uitgezonderd voor evenementen waarbij de 
hele infrastructuur gehuurd wordt). 
 
 
 
 
 


