
REGLEMENT VAN INTERNE ORDE 

 
 

VOORWOORD:  
Het STADION PIERRE-MAUROY LILLE METROPOLE is een Sportruimte die openstaat 
voor het publiek en gehomologeerd wordt door het arrest van de prefect van Nord op datum 
van 20 november 2014. De ARENA is een spektakelzaal, gehomologeerd door het arrest van 
de prefect van Nord op datum van 26 oktober 2012.  
 
DEFINITIES:  
In het kader van dit reglement van interne orde, hebben de woorden met een hoofdletter de 
volgende betekenis:  
Sportruime: Duidt op het volledige volume van het STADION PIERRE-MAUROY LILLE 
METROPOLE en zijn ARENA, gelegen aan de Boulevard de Tournai 261 in Villeneuve 
d’Ascq (59650). De Sportruimte slaat op de perimeter binnenin de  begeven.   
Uitbater: Duidt op de onderneming ELISA, de uitbaatster van de sportruimte conform het 
Partnershipcontract, afgesloten met de METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE.  
Organisator: Duidt op elke natuurlijke of morele persoon die handelt als organisator van een 
Evenement in de Sportruimte of op het Voorplein.  
Voorplein: Duidt op de privaat beheerde stadsruimte, open voor het publiek, en (i) in het 
noorden afgebakend door de Boulevard de Tournai, (ii) in het oosten door de Rue de la 
Volonté, (iii) in het westen door de Rue du Virage en (iv) in het zuiden door de Parking A2.  
Parking A2: Duidt op de parkeerruimte ten zuiden van de Sportruimte, met een capaciteit 
van 3 000 plaatsen voor personenvoertuigen, toegankelijk vanop de rue du Virage en de rue 
de la Volonté.  
Parking A1: Duidt op de parkeerruimten gelegen onder de sportruimte, toegankelijk vanop 
de rue de la Volonté.  
 
TOEPASSINGSGEBIED:  
Artikel 1: Onderhavig reglement van interne orde werd opgesteld door de onderneming 
ELISA in haar hoedanigheid van uitbater van het STADION PIERRE-MAUROY LILLE 
METROPOLE en zijn ARENA. Het is enerzijds afdwingbaar aan elke persoon die voorzien is 
van een toegangsbewijs (biljet, toegangsvergunning of accreditatie, enz.) die de toegang tot 
de Sportruimte verleent en anderzijds aan elke gebruiker die zich fysiek op het Voorplein of 
de Parking A2 & A1 bevindt.  Het parkeren op het Voorplein of op de Parkings A1 & 2, het 
houden en/of het gebruik van een invalidentoegangsbewijs, het binnendringen in de 
Sportruimte worden eveneens geregeld door de bepalingen van onderhavig reglement die 
van toepassing zijn op de gecreëerde situatie.  
Artikel 2: Het Reglement van interne orde hangt uit aan de ticketverkoop op het Voorplein, 
op de ingangen en de uitgangen van de Parkings A2 & A1 en op de afsluitingen in de directe 
nabijheid van de toegangsdeuren tot de Sportruimte, verdeeld over vijf sectoren (noord, zuid, 
oosten, westen & bezoekers). Het Reglement van interne orde kan op elk ogenblik worden 
geraadpleegd op de officiële website van de Sportruimte (op vandaag www.stade-pierre-
mauroy.com). 
Artikel 3: In het geval dat een bepaling van het Reglement van interne orde een inbreuk zou 
zijn op een huidige of toekomstige wettelijke of reglementaire bepaling, zal deze bepaling als 
niet geschreven worden geacht, terwijl de andere bepalingen volledig van kracht en geldig 
blijven.  
Artikel 4: In principe is het Reglement van interne orde het enige afdwingbare document aan 
bovenvermelde personen. Mocht de organisator, in het bijzonder het LOSC LILLE, een eigen 
reglement voor een Evenement invoeren, dan heeft dit voorrang op onderhavig Reglement 
van interne orde.  
 
TOEGANG EN TICKETVERKOOP:  
Artikel 5: Het stadion is geopend op de uren die uithangen aan de ingangen of op de 
toegangsbewijzen staan. Behoudens afwijking van de Uitbater is het verboden zich in de 
Sportruimte te begeven buiten de openingsuren. Sommige ruimten van de Sportruimte 
kunnen, in functie van Evenementen, specifieke openingsuren hebben. In dit geval worden 
deze bijzondere bepalingen uitgehangen aan de ingang van genoemde lokalen of vermeld op 
de specifieke toegangsbewijzen. In alle gevallen is de toegang tot zones in aanleg, met 
werken of in onderhoud verboden aan elke persoon die niet door de Uitbater toegelaten is.  
Artikel 6: Binnen de Sportruimte is de toegang tot bepaalde ruimtes voorbehouden of 
betalend (receptieruimtes, mediazone, enz.). In het laatste geval kan de specifieke toegang 
het voorwerp van het afleveren van een toegangsbewijs  zijn dat tegen het gangbare tarief 
wordt verkocht, onder de voorwaarden van het Evenement. De toegang tot de Sportruimte is 
strikt voorbehouden aan de houders van een toegangsbewijs waarvan de geldigheid werd 
nagekeken door een bediende van ofwel de Uitbater of van de Organisator en/of door een 
vast of mobiel automatisch toegangscontrolesysteem. Toevallige controles kunnen binnen de 
Sportruimte gebeuren en het toegangsbewijs moet op elk ogenblik voorgelegd kunnen 
worden.  
Artikel 7: Elke persoon moet een toegangsbewijs hebben die hem toelaat zich toegang te 
verschaffen tot de ruimtes vermeld op dit toegangsbewijs. In principe behouden de Uitbater 
of de Organisator zich het recht voor de toegang aan minderjarigen van minder dan zestien 

jaar die niet vergezeld zijn van een wettelijke of uitdrukkelijk aangestelde vertegenwoordiger 
te weigeren, en dit zonder mogelijke terugbetaling. Minderjarigen tussen zestien en achttien 
jaar worden toegelaten onder voorbehoud van de voorlegging van een ouderlijke toelating op 
de eerste vraag. De Uitbater raadt de ouders af kinderen jonger dan vijf jaar mee in de 
Sportruimte te nemen, behalve voor kinderspektakels, dit uit veiligheidsoverwegingen die 
meer bepaald verbonden zijn aan het geluidsvolume; in deze situatie wijst de Uitbater elke 
verantwoordelijkheid af. Elke persoon in het bezit van een toegangsbewijs dat overeenkomt 
met een lager of aangepast tarief moet dit kunnen rechtvaardigen op straffe van uitwijzing of 
weigering van de toegang tot de Sportruimte. Elke persoon die de Sportruimte binnengaat 
om er te werken of mee te werken aan de realisatie van een Evenement moet een specifiek 
toegangsbewijs kunnen voorleggen of de toelating hebben van de Organisator (of de 
Uitbater). Deze personen moeten voorzien zijn van een zichtbare identificatiedrager (bijv. van 
het badgetype) en in staat zijn zijn identiteit te bewijzen.   
Artikel 8: Elke persoon die zich in de Sportruimte wenst te begeven dient zich te 
onderwerpen aan de controlehandelingen die op het niveau van de Sportruimte worden 
uitgevoerd. Tijdens een Evenement dient het publiek zich individueel te laten aftasten en in 
voorkomend geval wordt de handbagage doorzocht door erkende agenten van de ordedienst 
die door de Organisator of de Uitbater, samen met de bevoegde overheden, werden 
aangesteld. Elke persoon kan verplicht worden voorwerpen die hij op zich draagt te tonen 
en/of door een veiligheidsportiek te lopen en zijn handbagage met radioscopie en zijn 
persoonlijke spullen door een gecertificeerd inspectiesysteem met X-stralen te laten 
controleren. Elke persoon die deze controlemaatregelen weigert, wordt de toegang tot de 
Sportruimte geweigerd of zal eruit verwijderd worden zonder aanspraak op enige 
terugbetaling te maken.  
Artikel 9: Behoudens afwijking van de Uitbater wordt geen enkel transportmiddel toegestaan 
binnen de Sportruimte, met uitzondering van rolstoelen voor zieke personen of personen met 
een beperkte mobiliteit, op voorwaarde dat het transportmiddel niet werkt op ontbrandbare 
brandstoffen. Kinderwagens, skateboards, rolschaatsen, fietsen moeten eerst aan de 
toegang binnen de Sportruimte in specifieke depots op het Voorplein worden gezet. De 
Uitbater en de Organisator wijzen elke verantwoordelijkheid af ingeval van eventuele schade 
veroorzaakt aan een derde of aan materiaal uit het feit van de toegelaten transportmiddelen.  
Artikel 10: De toegang tot de Sportruimte is strikt verboden, of zal leiden tot uitwijzing, aan 
elke persoon die een gewelddadig, racistisch of aanstootgevend gedrag vertoont, evenals 
aan elke persoon in staat van dronkenschap of onder invloed van verdovende middelen, 
zonder afbreuk te doen aan enige gerechtelijke vervolging. Wanneer het stadion een 
sportevenement ontvangt is zijn toegang strikt verboden aan personen die het voorwerp 
uitmaken van een gerechtelijke of administratieve maatregel die de toegang of het zich in de 
omgeving begeven van een Sportruimte waar zich een sportevenement afspeelt verbiedt. In 
aanvulling op de artikelen L. 332-3 en volgende van de sportwet, en behoudens specifieke 
afwijking van de Organisator, is het verboden binnen de Sportruimte, tijdens elke Evenement:  
- Door geweld of fraude alcoholische dranken binnen te brengen in de zin van het artikel L. 
3321-1 van de wet op de volksgezondheid;  
- In staat van dronkenschap binnen te komen;  
- Zich schuldig aan geweld te maken;  
- Door geweld of fraude binnen te geraken;  
- Door welk middel ook de toeschouwers aan te zetten tot haat of geweld tegenover een 
persoon of een groep mensen;  
- Borden, tekens of symbolen binnen te brengen, te dragen of te tonen die getuigen van een 
racistische of xenofobe ideologie;  
- Vuurpijlen of vuurwerk van welke aard ook binnen te brengen, bij zich te hebben of te 
gebruiken;  
- Zonder wettelijk motief alle voorwerpen die een wapen kunnen uitmaken (geïmproviseerd of 
klaargemaakt) in de zin van artikel 132-75 van het strafwetboek bij zich te hebben of te 
gebruiken. Het gaat om vuurwapens en hun replieken, steekwapens, elk voorwerp met een 
scherpe rand, alle stompe voorwerpen (met uitzondering van de wandelstokken met een 
uiteinde van oudere of invalide personen), puntige of stekelige voorwerpen, werktuigen van 
welke aard ook, veiligheidsschoenen met een metalen versteviging aan de buitenkant, enz.  
- Elke fles of blikje, ongeacht de aard van de inhoud, binnen te brengen, met uitzondering 
van plastic flesjes met een inhoud van minder dan 50 cl die vooraf werden ontkurkt;  
- Een projectie te gooien dat een gevaar is voor de veiligheid van de personen of vaste of 
losse installaties als projectiel te gebruiken binnen het stadion;  
- Het verloop van een Evenement te verstoren of de veiligheid van de personen en de 
goederen in gevaar te brengen door binnen te dringen in de competitiezone of op de scene;  
Artikel 11: Anderzijds is het verboden in de Sportruimte: giftige, explosieve, ontbrandbare, 
corrosieve, radioactieve stoffen, stoffen die met water reageren, vluchtige, ontploffende, 
explosief brandende stoffen binnen te brengen, bij zich te hebben of te gebruiken;  
- Dieren binnen te brengen, behalve geleidehonden van personen met een invaliditeitskaart;  
- Kinderwagens binnen te brengen, behalve met de uitdrukkelijke toelating van de Uitbater 
en/of de Organisator;  
- Statieven of steunen voor camera’s en/of fototoestellen binnen te brengen en te gebruiken;  
- Geluidsmateriaal zoals luidsprekers, alarmsirenes of muziekinstrumenten binnen te 
brengen, bij zich te hebben of te gebruiken zonder de speciale toestemming van de 
Organisator;  
- Lasertoestellen binnen te brengen;  
- Ballen of ballonnen binnen te brengen en ermee te spelen.  
Naast eventuele gerechtelijke vervolging van de pleger van elke inbreuk zal elke persoon die 
verboden voorwerpen in de Sportruimte binnenbrengt, bij zich heeft, tentoonstelt of gebruikt 
de toegang worden verboden of uitgewezen worden zonder aanspraak op enige 
terugbetaling te kunnen maken.  De verboden voorwerpen kunnen door de agenten van de 
ordedienst die door de Organisatie voor de veiligheid van het Evenement werden aangesteld 

in beslag worden genomen en in bewaring worden gegeven. Het in bewaring geven is 
verplicht voor volumineuze voorwerpen (meer bepaald deze groter dan 20 dm³ of 20 liter), de 
zakken (andere dan handtassen, buidels, tasjes, zadeltassen, koffertjes), niet opplooibare 
paraplu’s en helmen van motorrijders.  
 
VEILIGHEID VAN PERSONEN EN GOEDEREN:  
Artikel 12: Binnen de ruimte van het stadion is het verboden:  
- Te roken (met elk middel) in heel de Sportruimte, met de enige uitzondering in de ruimten in 
de nabijheid van de buitenomheiningen van de Sportruimte waar asbakken staan.  
- Te parkeren op de doorgangen, de trappen, de circulatieruimten, de toegangs-, ingangs- en 
uitgangspunten;  
- De nooduitgangen te gebruiken, behalve in geval van een evacuatie;  
- Zich op te trekken aan de inrichtingen voor het opdelen van de bezoekers, ze te beklimmen 
en ze te overschrijden, evenals het gaan van één tribune naar een andere zonder 
toegangsbewijs om dit te doen;  
- Zich op te trekken aan de barrières, borstweringen, hekken en afsluitingen, ze te beklimmen 
en te overschrijden;  
- Zich te begeven in niet-toegelaten zones, in werk- of inrichtingszones, of proberen zich 
toegang tot het dak van de Sportruimte of de technische lokalen te verschaffen;   
- Over te gaan tot wedlopen, boksen, glijpartijen, springen of beklimmingen;  
- Op de stoelen recht te gaan staan;  
- Zich alleen of in groep te zodanig gedragen dat anderen kwetsuren kunnen oplopen en 
goederen beschadigd kunnen worden;  
- De weergegeven verboden te schenden;  
- Papier of afval, in het bijzonder kauwgom, op de grond te gooien;  
- Graffiti, affiches, markeringen of vuil binnenin de Sportruimte en zijn omgeving aan te 
brengen;  
- Vrijwillig de roerende en onroerende goederen te beschadigen of te vernietigen, meer 
bepaald de permanente of tijdelijke installaties van de Voorpleinruimte of de Parking A2 & A1 
of deze die de Organisator geïnstalleerd heeft. Elke persoon die betrapt wordt tijdens het 
vrijwillig beschadigen of vernietigen van deze roerende en onroerende goederen of die de 
veiligheid van de personen in gevaar zou brengen door het gebruik van explosieven of 
brandbare stoffen zal onmiddellijk ter beschikking van de ordediensten worden gesteld;  
- Weddenschappen organiseren of eraan deelnemen of spelen gekoppeld aan inzetten die 
niet gereglementeerd of niet georganiseerd zijn;  
- Zich vermommen of camoufleren met de intentie onkenbaar te zijn;  
- Het genot van de plaatsen te verstoren, in het bijzonder door de andere toeschouwers te 
hinderen door een duidelijk abnormaal, abusief, vijandelijk of provocerend gedrag tegenover 
het type Evenement;  
- Installaties te gebruiken op een wijze die niet conform hun bestemming zijn.  
Artikel 13: Binnen de Sportruimte dient het publiek de instructies of de bevelen omwille van 
veiligheids- of urgentieredenen van de ordedienst, die door de Organisator werd aangesteld 
om het Evenement te laten doorgaan, na te leven.  
Artikel 14: Elke persoon aanwezig in de Sportruimte wordt ervan geïnformeerd en stemt er 
mee in dat in geval van een ernstig ongeval dat de veiligheid van de personen en/of de 
goederen in gevaar kan brengen, zoals een algemeen gevecht, een ernstig Evenement 
buiten, de annulering van het Evenement, een begin van brand, een mensenmassa in 
beweging, een algemene paniek, enz. de afgevaardigde vertegenwoordiger van de Uitbater 
of de Organisator in staat moet zijn om de ingangen te blokkeren, tijdelijk of definitief het 
Evenement kan stilleggen, beslissen tot de gedeeltelijke of de volledige evacuatie van de 
Sportruimte, de personen binnen de Sportruimte houden tijdens de tijd die strikt nodig is om 
het belastbare feit te regelen.  In geval van de evacuatie zal deze ordelijk en met discipline 
gebeuren, onder de leiding van het veiligheidspersoneel en de evacuatieverantwoordelijken, 
conform de voorschriften die deze laatste hebben gekregen en het veiligheidsreglement dat 
van toepassing is binnen de Sportruimte. Elke verhindering van de evacuatieprocedure is 
verboden en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.  
Artikel 15: In geval van een ongeval of onbehagen is het verboden de zieke of het 
slachtoffer van het ongeval te verplaatsen, te doen drinken of hem een geneesmiddel toe te 
dienen voor de komst van de hulpdiensten. Wanneer er zich een geneesheer of een 
verpleger/verpleegster onder het publiek bevindt, zal deze bij het slachtoffer blijven tot de 
hulpdiensten aankomen. Hij/zij zal zijn/haar naam en adres meedelen aan het personeel van 
de Uitbater dat aanwezig is op de plaats.     
Artikel 16: Elk verdwaald kind wordt door de veiligheidsagenten naar de centrale 
eerstehulppost van de Sportruimte gebracht. In voorkomend geval en, in ieder geval na de 
sluiting van de Sportruimte, wordt het verdwaalde kind aan het politiecommissariaat van 
Villeneuve d’Ascq toevertrouwd.  
Artikel 17: De gevonden voorwerpen (buiten deze tijdens de matchen van LOSC LILLE) 
moeten worden overhandigd aan een personeelslid van de Uitbater die het naar het hiervoor 
voorziene lokaal brengt. Daar worden ze gedurende een maand ter beschikking van de 
eigenaren gesteld, waarna ze worden vernietigd of aan liefdadigheidsinstellingen 
geschonken. De toeschouwers wordt gevraagd zo waakzaam mogelijk te zijn opdat een 
voorwerp niet als verdacht wordt beschouwd en het voorwerp van maatregelen uitmaakt die 
gevolgen kunnen hebben op het Evenement.  
Artikel 18: Het gebruik van de liften is voorbehouden aan personen met een handicap of een 
beperkte mobiliteit, aan het publiek dat een toegangsbewijs voor het niveau 1 “VIP” heeft, 
aan de media en het gemachtigd personeel.  
Artikel 19: Het publiek dient de plaatsnummering te respecteren en de gegevens op het 
toegangsbewijs en van het onthaal- oriëntatie-, plaats- en veiligheidspersoneel op te volgen.  
De Organisator moet effectief reageren op de opmerking van elke persoon van wie de plaats 
onterecht bezet zou zijn. De ordedienst die door de Organisator tijdens een Evenement wordt 



aangesteld zal met alle mogelijke wettelijke middelen de plaatsen toegekend met een 
toegangsbewijs naleven. De Uitbater geeft de Organisator het recht het publiek te 
verplaatsen. Hierbij houdt hij rekening met de plaatscategorie of geeft hij een hogere 
categorie. De Uitbater geeft de Organisator het recht te beslissen dat de toegang tot de 
genummerde plaatsen pas kan worden gegarandeerd bij het begin van het Evenement. 
 
BEPALINGEN EIGEN AAN HET VOORPLEIN:  
Artikel 20: Op het Voorplein is het verboden: toegang te geven (uitgezonderd in geval van 
de bijzondere toelating van de Uitbater) aan enig voertuig of er een toestel met een motor, 
meer bepaald een motor, een scooter, een quad, enz. te laten rijden;  
- Een voertuig of een toestel met motor buiten de hiertoe aangelegde ruimtes te parkeren;  
- Een niet-toegelaten voertuig te parkeren;  
- Zich toegang te verschaffen tot de groene ruimtes van het Voorplein en 
middelengroeperingszone ten zuiden van de Sportruimte (zone voor het plaatsen van de 
noodhelikopter, antennes);  
- Op welke wijze dan ook de verlichting van het Voorplein of meer algemeen van het 
aanwezige stadsmeubilair te beschadigen, te doven of te blokkeren;  
- Zich over te geven aan gevaarlijke praktijken of praktijken die geluidsoverlast creëren of niet 
aangepast zijn aan de plaatsen, zoals skateboarden, bi-cross en, in het algemeen, elk toestel 
dat een risico kan inhouden voor de beoefenaars en de andere gebruikers en hinder kan 
veroorzaken aan andere gebruikers van de site;  
- Vuil te veroorzaken, afval te plaatsen en vervuilende activiteiten te doen zoals lawaai, rook, 
geurhinder, stof, trillingen, enz.;  
- Niet-toegelaten graffiti, affiches, markeringen aan te brengen;  
- Promoties, tracts of prospectussen of elke andere reclamedrager en/of commerciële 
dragers te verdelen zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de Uitbater;  
- Zich te verzamelen of te manifesteren zonder de uitdrukkelijke toelating van de Uitbater;  
- De inrichtingen voor het filteren of vasthouden van de personen met een toegangsbewijs 
die de Sportruimte willen binnengaan overschrijden;  
- Klimmen over de afsluitingen en versperringen overschrijden;  
- De uitgehangen verboden overtreden;  
- Zich overleveren aan wedlopen, stormlopen, glijpartijen of beklimmingen;  
- Gebruikmaken van katapulten, diverse voorwerpen gooien, klauteren op de afsluitingen, 
stoelen en ander stadsmeubilair;  
- Graantjes of voedsel om te vogels te voederen gooien of leggen;  
- Zonder toelating overgaan tot het voeren van een handel, publiciteit, propaganda of 
animatie, over te gaan tot geldinzameling, het verdelen van pamfletten of elk voorwerp van 
welk aard ook, drank en voedingswaren verdelen of verkopen;  
- Zonder toelating samenkomsten met een cultureel en politiek karakter te houden; 
- De andere personen te hinderen met lawaai, meer bepaald door het luisteren naar 
elektronische toestellen en het gebruik van muziekinstrumenten, behalve ter gelegenheid van 
manifestaties onderhevig aan een toelating; 
- Ruimtes en uitrustingen op een manier te gebruiken die niet conform hun bestemming is;  
- Welke manifestatie en spektakel dan ook te organiseren waarvoor voorafgaand geen 
toestemming werd verkregen; 
- Een begeleid bezoek te organiseren zonder er een goedkeuring van de Uitbater voor 
gekregen te hebben; 
- Zich over te leveren aan het maken van een vuurwerk, zonder voorafgaandelijk akkoord; 
- Zonder motief de eerste hulpmiddelen te gebruiken;  
- Een vuur aan te steken;  
- Te kamperen en kampeermiddelen te installeren; 
- Op het Voorplein tijdens een Evenement dranken binnen te brengen in andere houders dan 
plastic of kartonnen bekers.  
Als gevolg hiervan, en als voorbeeld, wordt het bij zich hebben van flessen, glazen, glazen of 
aluminium blikjes formeel verboden op het Voorplein tijdens de Evenementen. Het publiek 
wordt ervan geïnformeerd dat de veiligheidsmanschappen kunnen overgaan tot het 
verhinderen op het Voorplein van elke handeling die de openbare orde kan verstoren of 
risico’s voor de gebruikers kan inhouden. 
Artikel 21: De Uitbater kan tijdelijk de toegang tot het Voorplein beletten, meer bepaald in 
het geval van slecht weer, technische interventies of interventies verbonden aan de 
voorbereiding van een Evenement of soms aan de aard van het Evenement zelf. In dit geval 
zal de Uitbater of de Organisator de veiligheid van het publiek verzekeren door het 
aanbrengen van een gepaste informatie en een bebakening op de toegangspunten tot het 
Voorplein. 
 
BEPALINGEN EIGEN AAN DE PARKINGS A2 & A1:  
Artikel 22: In principe zijn de Parkings A2 & A1 enkel toegankelijk tijdens Evenementen. De 
openingsdagen en -uren worden vermeld op het specifiek toegangsbewijs of op de officiële 
website van de Sportruimte. Bij gebrek hieraan en in principe zijn de Parkings A2 & A1 
toegankelijk voor de gebruikers één uur voor de opening van de deuren van de Sportruimte 
en sluiten ze één uur na het einde van het Evenement. 
Artikel 23: In het kader van sommige Evenementen heeft de Uitbater of de Organisator het 
recht over te gaan tot de verkoop ter plaatse van toegangsbewijzen tot de Parkings A2 & A1. 
Behoudens afwijking gebeurt deze verkoop uitsluitend met een bankkaart bij de 
tussenpersonen die door de Uitbater of de Organisator werden aangesteld. 
Artikel 24: In geval van nood of verzadiging om welke reden ook behoudt de Uitbater of de 
Organisator zich het recht voor de toegang tot de Parkings A2 & A1 te weigeren en de 
gebruiker naar een andere parkeerzone te leiden. Behoudens andersluidende bepaling van 
de Uitbater of de Organisator is het verlaten van de Parking A2 of A1 definitief. 

Artikel 25: De voertuigen die op de Parkings A2 & A1 worden toegelaten moeten 
beantwoorden aan de normen uitgegeven door het autokeuringscentrum Service des Mines, 
categorie “Personenauto’s”. Voertuigen die rijden op lpg worden toegelaten op de Parkings 
A2 & A1, op voorwaarde dat hun tank uitgerust is met een veiligheidsventiel. De toegang tot 
de  Parkings A2 & A1 wordt trouwens verboden aan voertuigen hoger dan een meter 
negentig (lading en accessoires inbegrepen), aan voertuigen met een aanhangwagen en een 
caravan, aan kampeerwagens, aan voertuigen die hinder of een risico voor de veiligheid van 
het parkeerpark en de gebruikers kunnen betekenen, aan straatverkopers, handelsreizigers 
of andere verkopers van goederen en/of diensten die niet door de Uitbater werden 
toegelaten. 
Artikel 26: In de parkeerparken zijn de reglementaire bepalingen van het verkeersreglement 
van toepassing, behoudens andersluidende bepalingen. In geval van een incident van welke 
aard ook dienen de gebruikers zich te schikken naar de veiligheidsvoorschriften die 
uithangen in het park en naar de richtlijnen die het personeel van de Uitbater of de 
Organisator geeft. 
Artikel 27: Het is verboden te roken (met alle middelen) op de Parkings A2 & A1 en toxische, 
explosieve, ontbrandbare (buiten de inhoud van de tank), corrosieve, radioactieve, met water 
reagerende, volatiele, ontplofbare, zelfontstekende producten binnen te brengen, bij zich te 
hebben of er gebruik van te maken. Elke schoonmaakoperatie van het voertuig is eveneens 
verboden binnen het parkeerpark. 
Artikel 28: Wanneer een voertuig op het parkeerpark wordt gelaten na de sluiting ervan mag 
het voertuig enkel worden weggehaald na het bellen naar de veiligheidspost van de 
Sportruimte op het nummer 03.20.59.41.09. Na de termijn van 24 uur dat het parkeerpark 
werd gesloten zal de Uitbater overgaan tot het wegslepen van het voertuig in toepassing van 
de regelgeving die geldt voor privéruimtes. 
Artikel 29: Het verkennen, afficheren, onderhandelen of meer algemeen elke activiteit die 
erin bestaat over te gaan tot publiciteit, propaganda of animatie of enquêtes wordt formeel 
verboden. Elke persoon die wordt geïdentificeerd als deelnemer aan deze activiteiten zal uit 
het parkeerpark worden gezet en zal zich blootstellen aan een eventueel beroep op de 
rechter.  
 
FOTO’S – REGISTRATIES – FOTORECHTEN:  
Artikel 30: Er mogen geen foto’s en/of geluiden worden genomen en visuele en/of 
geluidsregistraties worden niet toegelaten in de Sportruimte behoudens uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Uitbater of de Organisator. Bezoekers met een fototoestel waarvan het 
doel niet het uitwisselen van foto’s is worden gedoogd; elke foto of elk geluid dat in de 
Sportruimte wordt genomen door een persoon die aan een Evenement deelneemt mag enkel 
door hem voor strikt persoonlijke doeleinden worden gebruikt.   Ze mogen niet commercieel 
worden uitgebaat. De Uitbater of de Organisator behoudt zich evenwel het recht voor het 
nemen van foto’s en/of van geluiden en de visuele en/of geluidsregistraties, wie er ook de 
auteur van is, strikt te verbieden in bepaalde ruimten of ter gelegenheid van bepaalde 
Evenementen die hij specifiek zal aangeven.   In geval van twijfel over het gebruik van 
toestellen door de bezoekers wanneer ze de Sportruimte betreden, behoudt het 
veiligheidspersoneel zich het recht voor de bezoekers te vragen deze in consignatie te 
geven. 
De Sportruimte is gedekt door de intellectuele eigendomsrechten en de fotorechten in het 
voordeel van de Uitbater en de architecten. Zo mogen beelden/foto’s/video’s enkel worden 
geëxploiteerd na het uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord van de Uitbater, die zich het recht 
voorbehoudt een schadevergoeding te eisen van de auteur die zonder zijn toelating 
gebruikmaakt van beelden/foto’s/video’s van de Sportruimte.  
Artikel 31: Elke persoon die aan een Evenement binnen de Sportruimte deelneemt stemt 
ermee at de Uitbater en de Organisator gratis zijn beeld, zijn stem en zijn vertegenwoordiging 
mogen gebruiken op elke drager die betrekking heeft op het Evenement en/of de promotie 
van de Sportruimte waar de activiteiten zich afspelen, zoals foto’s, rechtstreekse of 
uitgestelde uitzendingen op een groot scherm, de uitgestelde of rechtstreekse televisie-
uitzendingen,  de video- of geluidsuitzendingen en/of-registraties over heel de wereld en voor 
de wettelijke beschermingsduur van de auteursrechten. Elke persoon heeft een exclusief 
beeldrecht dat integraal deel uitmaakt van zijn persoonlijkheid, hetgeen hem toelaat te 
vragen dat het niet meer wordt gereproduceerd. Deze vraag dient te gebeuren via 
briefwisseling ter attentie van de Marketingdienst van de Uitbater. 
Artikel 32: Het publiek wordt ervan verwittigd dat, voor zijn veiligheid, de preventie van een 
aanslag op de goederen en van terroristische aanslagen, er een videobewakingssysteem in 
de Sportruimte en de omgeving ervan werd geïnstalleerd, dat tijdens de Evenementen onder 
toezicht van de gerechtelijke politie staat.  Het toegangsrecht tot de beelden kan worden 
uitgeoefend bij de Veiligheidsdirecteur van de Sportruimte, van wie u het telefoonnummer 
vindt op de affiches of borden die informeren over het bestaan van een 
videobewakingssysteem voorzien door het artikel 19 van het decreet nr. 96-926 van 17 
oktober 1996. Behalve voor een onderzoek van heterdaad, een voorafgaandelijk onderzoek, 
een gerechtelijk onderzoek of een uitzonderlijke Evenement worden de registraties binnen 
een maximale termijn van tien dagen vernietigd. 
 
BEPALINGEN MET BETREKKING TOT GROEPEN:  
Artikel 33: De Sportruimte kan worden bezocht in het kader van specifiek georganiseerde 
operaties binnen de voorwaarden die de Uitbater vastgelegd heeft. Groepsbezoeken 
gebeuren in de verplichte aanwezigheid van een personeelslid dat door de Uitbater werd 
aangesteld, die meer bepaald de voorschriften van het Reglement van interne orde en de 
veiligheidsvoorschriften doet naleven. Het veiligheidspersoneel van de Sportruimte is 
bevoegd om de toegang aan ieder lid of een deel van de leden van een groep te weigeren of 
ervan uit te sluiten van wie de omkadering niet beantwoordt aan de normen of in geval van 
overtreding van onderhavig Reglement van interne orde.  

Artikel 34: De groepsbezoeken hebben plaats tijdens de openingsuren van de Sportruimte 
en mogen geen enkele hinder voor de andere personen veroorzaken. Hiertoe kunnen, indien 
nodig, groepen opgedeeld worden. De groepsleden dienen alle verboden en beperkingen 
van onderhavig Reglement van interne orde na te leven. De Uitbater behoudt zich het recht 
voor het bezoektraject naar eigen inzien in te richten en te wijzigen. De specifieke 
bezoekvoorwaarden worden vastgelegd door de Uitbater en de Organisator van het bezoek 
of van hun leden, en dit in toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden die van 
toepassing zijn op dergelijke bezoeken.  
 
RECLAMATIES – VERANTWOORDELIJKHEID & SANCTIES:  
Artikel 35: Elke reclamatie in het kader van de ontmoetingen van LOSC in LOSC LILLE – 
Domaine de Luchin, Grand Rue, BP 79, 59780 Camphin en Pévèle, en in het kader van 
andere Evenementen kunnen worden gericht aan ELISA – 261 Boulevard de Tournai, 59650 
Villeneuve d’Ascq.  
Artikel 36: De Uitbater kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de annulering of het 
verdagen van een Evenement (de eventuele terugbetalingsvoorwaarden worden direct bij de 
verkoper van de toegangsbewijzen voorzien), van het afgaan van het verwittigingsalarm en 
van de veiligstelling van personen van zodra zich een ernstig ongeval voordoet, voor de 
inhoud van het Evenement, voor elke programmawijziging van een Evenement. Meer in het 
algemeen kan hij niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die het gevolg zijn 
van een inbreuk op onderhavig reglement die door een persoon wordt gepleegd.  
Artikel 37: Elke persoon is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke voorwerpen en 
eigendommen die niet in bewaring werden gegeven. In geen geval zal de Uitbater of de 
Organisator verantwoordelijk zijn voor verlies en diefstal, zowel in de Sportruimte als of het 
Voorplein of in de parkeerparken.  
Artikel 38: Inbreuken op onderhavig Reglement van interne orde die door de Uitbater of de 
Organisator vastgesteld werden, kunnen naast eventuele gerechtelijke vervolgingen, de 
toepassing door de Uitbater of de Organisator van een of alle van volgende sancties met zich 
brengen: weigering van de toegang of uitzetting uit de Sportruimte of het parkeerpark zonder 
terugbetaling van het toegangsbewijs, overdracht van de overtreder aan de ordediensten, 
opzegging of opschorting van een abonnement of een aankoopcontract van een plaats voor 
zowel het Evenement als voor de volgende.  
 
WETTELIJKE WAARDE 
Dit document heeft geen wettelijke waarde. Het wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. 
Alleen de Franse versie beschikbaar op http://www.stade-pierre-mauroy.com/reglement-
interieur is juridisch bindend tussen partijen. 
 
Villeneuve d’Ascq, 1 Augustus 2017. 
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