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Artikel 1: De hiernavermelde retributies uit het algemeen retributiereglement 2018 met 
onmiddellijke ingang aan te passen: 
 

4. BOUWEN, MILIEU EN WONEN 

 
 
 

4.2. Tijdelijke inname van het openbaar domein voor het plaatsen van een container, kraan, 
voertuig, bouwmateriaal en dergelijke 

 
 
Voor de tijdelijke inname van het openbaar domein voor het plaatsen van een container, kraan, 
voertuig, bouwmateriaal en dergelijke, wordt de retributie als volgt vastgesteld : 
 
De retributie is forfaitair en bedraagt : 
 

1. Inname op de rijweg/parkeerstrook  

Kortrijk:  

KOR1 (Kortrijkse binnenstad) en KOR3 (President Kennedylaan nabij Kortrijk Xpo en Kinepolis) : 

 15,00 EUR per dag per eenheid  

 

KOR2 en KOR4:    3,00 EUR per dag per eenheid  

 

Randgemeenten:  

3,00 EUR per dag per eenheid  

 

2. Inname winkel- wandelgebied - Schouwburgplein:  

15,00 EUR per dag per eenheid 

 

3. Inname op het voetpad:  

Kortrijk en randgemeenten: 3,00 EUR per dag per eenheid  

 

1 "eenheid" = 10m² of 1 parkeerplaats. 

 

Zon- en feestdagen zijn gratis. 

Bij innames langer dan 26 dagen worden de tarieven gehalveerd. 
De retributie is te betalen voor de aflevering van de toelating bij voorkeur via de digitaal 
overgemaakte betalingslink.  
 
Bij niet-betaling van een toelating en indien de inname niet geannuleerd werd blijft de retributie 
verschuldigd (en wordt een factuur opgemaakt). 
Annulatie is slechts mogelijk als de aanvraag nog als te behandelen staat. 
 
Betaalde bedragen zijn niet terugvorderbaar. 
 
Elke inname zonder toelating of niet correcte inname is een overtreding van het politiereglement 

http://www.parko.be/
http://www.parko.be/
http://www.parko.be/
http://www.parko.be/
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artikel 22 tot 27. 
 
De retributie, verhoogd met administratiekosten, is verschuldigd vanaf de dag van vaststelling van 
de inname zonder toelating tot het einde van de inname of tot een nieuwe vergunning. 
 
Bij het niet tijdig verlengen van een goedgekeurde inname is de retributie verschuldigd vanaf de 
dag van de niet-vergunde inname tot het einde van de inname of tot een nieuwe vergunning. 
 

Zijn vrijgesteld van deze retributie : 
- verenigingen van sociale, caritatieve, maatschappelijke, culturele of sportieve aard ; 
- scholen voor niet-commerciële doeleinden ; 
- jeugd- en sportverenigingen. 
- aannemers die werken uitvoeren in opdracht van de stad. 
 
 
Het gebruik van de parkeerverbodsborden door private personen en/of firma’s is gratis maar er 
wordt volgende retributie aangerekend bij:  
 

- Buiten gebruik/verlies/diefstal:   150 EUR : 1 bordje 

250 EUR : 2 bordjes 
- Niet naleven van de afspraken of schade:   70 EUR per bordje 

 

 
 
 
 
 
 

4.3. Benemen van het voetpad en/of de openbare weg voor uitstallingen, verkoop-
installaties, aankondigingen en dergelijke.  

Voor het benemen van ruimte op het voetpad en/of openbare weg voor uitstallingen van gelijk 
welke aard, plaatsen van verkoopinstallaties, aankondigingen, privé-fietsstallingen en dergelijke : 

A. Permanente vergunningen 

Retributie te betalen door de uitbater of gebruiker van de handelsinrichting : per uitstalling en 
per jaar : 35,00 EUR 

Voor elke afzonderlijke uitstalling wordt de retributie aangerekend (per rek, publiciteitsdrager,  
bloembak,…). 

Vrijstelling wordt verleend: 

Aan de handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote infrastructuurwerken in 
de stad met een duur van meer dan twee maanden. De vrijstelling is van toepassing voor de 
volledige duur van de hinder en voor de periode van één maand voor en één maand erna. 
Een vrijstelling wordt verleend na positief advies van de bevoegde stedelijke directies waarbij 
wordt bevestigd dat er werken op het openbaar domein worden uitgevoerd die ervoor zorgen 
dat de inrichting hinder ondervindt. 

 

B. Gelegenheidsinname (tenten, reportagewagens, kunstwerken e.d.) 
… 
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7. BURGERZAKEN 

 
 

7.1. Graf- en nisconcessies  

Indeling categorieën volgens stedelijk reglement op begraafplaatsen 
en lijkbezorging. 

− Categorie A : voor de tijdelijke gemeenschappelijke grafconcessies verleend voor de duur van 
50 jaar.      

Voor de berging van 1 lijkkist of urne: per concessie            1.350,00 EUR 

Voor de berging van 2 lijkkisten of urne: per concessie            1.800,00 EUR 

Voor de berging van 3 lijkkisten of urne: per concessie            2.700,00 EUR 

− Categorie B : voor de tijdelijke gemeenschappelijke grafconcessies voor de duur van 30 jaar. 

Voor de berging van 1 lijkkist of urne per concessie 425,00 EUR 

Voor de berging van 2 lijkkisten of urne per concessie 565,00 EUR 

Voor de berging van 3 lijkkisten of urne per concessie 850,00 EUR 
 
 
Voor personen die niet onder één van de 8 opgesomde categorieën vallen in artikel 3 van het 
begraafplaatsenreglement, wordt slechts toelating gegeven tot begraven te Kortrijk op voorwaarde 
dat een graf-, urnenveld-, of nisconcessie gevestigd wordt tegen een met 50% verhoogd tarief 
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9. CULTUUR 

 
 

9.3. Stedelijke Openbare Bibliotheek 

1. Lidmaatschap  

Een jaarlijks inschrijvingsgeld geldig gedurende 1 jaar vanaf de inschrijvingsdatum. 
 
- Lidmaatschap tot 18 jaar   gratis 
 
- Lidmaatschap vanaf 18 jaar per jaar 5,00 EUR 
 
- Lidmaatschap voor bibliotheekpersoneel, stadspersoneel, 
gemeenteraadsleden en leden van de Adviesraad van de bibliotheek  
en andere bibliotheken voor Interbibliothecair leenverkeer, nieuwe inwoners 
Stad Kortrijk mits geschenkbon, voor studenten mits voorleggen van een 
geldige studentenpas:  gratis 
 
- Lidmaatschap groepskaart mits geldige persoonlijke lidkaart  gratis 
 
- Lidmaatschap met kansentarief (80% korting) per jaar 1,00 EUR 
 
- Vergoeding voor de vervanging van een verloren bibliotheekpas per pas 2,00 EUR 
  /meeleespas 
 
 
 
2. Te laat geld 
 
Wordt gevraagd bij het te laat terugbrengen van een uitgeleend stuk of het te laat verlengen van 
de uitleentermijn: 
 
- Maningsgeld per stuk voor alle materialen (per dag)   0,20 EUR 
- Administratiekosten per administratieve handeling 1,00 EUR 
 
Maximum maningsgeld: per ontleend stuk 15,00 EUR 
Bij facturatie wordt onmiddellijk het maximum maningsgeld gerekend, dit voor maximum 10 
objecten. 
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9.7. Gebruik van schouwburgcomplex - muziekcentrum - ontmoetingscentra - musea - 
streekbezoekerscentrum - Groeningeheem 

 
Categorieën 
A Erkende Kortrijkse vereniging: 

• Alle verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende adviesraad van de Stad 
Kortrijk en/of stedelijke subsidies krijgen worden beschouwd als erkende 
verenigingen. 

• Een aantal categorieën van andere organisatoren wordt in bepaalde gevallen 
gelijkgesteld met erkende verenigingen: scholen, OCMW, politie, vriendenkringen 
van stadsdiensten en lokale politieke partijen. 

B Niet erkende Kortrijkse vereniging of organisator 

• Alle niet-erkende verenigingen en organisaties met zetel in Kortrijk. Daarbij horen 
o.m. serviceclubs, individuen of gelegenheidsgroepen die een culturele, 
publieks-activiteit opzetten en/of organisatoren, vak- en vakbondsorganisaties,… 

C Niet-Kortrijkse vereniging of Kortrijkse particuliere organisator 

• de zetel of het adres van de vereniging is niet in Kortrijk 

• De organisator is een privé persoon uit Kortrijk die een privé activiteit organiseert 
(communiefeest, verjaardagsfeest, familiefeest,…) 

D Commerciële organisatie of niet-Kortrijkse particuliere organisator 

• Commerciële organisaties zijn bedrijven, winkels, organisaties met een 
handelsregister,…  

• De organisator is een privé persoon die niet in Kortrijk woont. 
 
 
 
Soort activiteiten: 
 ° Ontmoeting en (gemeenschaps)vorming :  
  Alle vormings- en ontmoetingsactiviteiten: vergaderingen, feesten, recepties, 

koffienamiddagen, voordrachten, cursussen, fuiven,…. 
 ° Creatie :  
  Een vereniging, organisator of gezelschap die zelf creëert en daarvoor repeteert, een 

repetitie of soundcheck van een ingehuurd gezelschap op een ander moment dan vlak 
voor de voorstelling, publieksvoorstellingen met eigen leden 

 ° Presentatie:  
  Een vereniging of organisator nodigt een gezelschap, artiest, kunstenaar,… uit voor een 

voorstelling 
 
 
 
Tarief personeel: 
° Prijs basispakketpersoneel: 25 EUR/persoon:  

- De personeelsleden die inbegrepen zijn in het basispakket worden aangerekend aan 
25 euro/persoon. Deze tarief geldt voor max. 7 uren. Als men boven 7 uur komt, wordt 
het personeel aangerekend aan tarief extra personeel.  

- Als de gebruiker een bijkomend personeelslid wenst, bovenop het personeel dat 
voorzien is in het basispakket, dan geldt het uurtarief. 

- Het basispakket personeel kan variëren naargelang de categorie en het lokaal. 
° Extra personeel: 

- Categorie A: 5 euro/uur/persoon 
- Categorie B, C en D: 25 euro/uur/persoon 
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Duur activiteit: 
De tarieven zijn dagprijzen: 

- Tenzij anders vermeld in de retributietabel van het lokaal en bij betalende 
publieksactiviteiten. Dan zijn de tarieven per activiteit aan te rekenen. 

- Voor tentoonstellingen geldt de voorgestelde retributie niet voor één dag maar voor max. 7 
dagen. 

 
 
 
Type: Schouwburgzaal 
Schouwburg 
 

 A B C D 

Ontmoeting/(gemeenschaps)vorming 
 

150,00 300,00 1.200,00 2.400,00 

Creatie 
 

0,00 100,00 400,00 800,00 

Presentatie 
 

150,00 300,00 1.200,00 2.400,00 

 
Personeel aan tarief basispakket: 3 technici, 1 suppoost, 1 onthaalbediende 
 
 
Type podiumzaal 
Concertstudio 
 

 A B C D 

Ontmoeting/(gemeenschaps)vorming 
 

75,00 150,00 600,00 1.200,00 

Creatie 
 

50,00 100,00 400,00 800,00 

Presentatie 
 

75,00 150,00 600,00 1.200,00 

 
Personeel aan tarief basispakket: 1 technieker + 1 suppoost 
 
 
Type creatieruimte 
Benedengalerij Schouwburg 
 

 A B C D 

Langdurige residentie 3,00 6,00 24,00 48,00 

 
Prijzen inclusief BTW 
 
 
Type polyvalente zaal zonder podium in historische site 
Kroonzaal Texture 
 

 A B C D 

Ontmoeting/(gemeenschaps)vorming 
 

75,00 150,00 600,00 1.200,00 

Creatie 
 

75,00 150,00 600,00 1.200,00 

Presentatie 
 

75,00 150,00 600,00 1.200,00 

 
Personeel aan tarief basispakket: 1 technieker 
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Type polyvalente zaal met podium 
grote zalen 5 ontmoetingscentra ,Arenatheater, grote zaal OC Lange Munte, grote zaal ‘t Senter 

 
 A B C D 

Ontmoeting/(gemeenschaps)vorming 
 

20,00 40,00 360,00 720,00 

Creatie 
 

0,00 10,00 90,00 180,00 

Presentatie 
 

20,00 40,00 360,00 720,00 

 
Personeel aan tarief basispakket: 1 technieker + 1 suppoost (Arenatheater) 
 
 
Type auditorium 
Auditorium 1302 
 

 A B C D 

Ontmoeting/(gemeenschaps)vorming 
 

50,00 100,00 400,00 800,00 

Creatie 
 

50,00 100,00 400,00 800,00 

Presentatie 
 

50,00 100,00 400,00 800,00 

 
Personeel aan tarief basispakket: 1 technieker 
 
 
Type ontmoetingsruimte 
Foyer concertstudio, Aalbeke ( foyer, cafetaria en kleine zaal), Bellegem ( foyer en cafetaria), Bissegem (foyer, 
cafetaria), Heule (foyer+ cafetaria, Braam Kasteel), Marke (foyer, cafetaria, cafetaria dienstencentrum), Kooigem 
(zaal), Rollegem ( cafetaria buurthuis, parochiezaal), zaal Molenheem, cafetaria ’t Senter, Groeningeheem: 
lokalen 8, 12, 16, Ontmoetingsruimte OC Lange Munte, Stadhuis: dakcafé. 
 

 A B C D 

Ontmoeting/(gemeenschaps)vorming 
 

- 10,00 90,00 180,00 

Creatie 
 

- 10,00 90,00 180,00 

Presentatie 
 

- 10,00 90,00 180,00 

 
Personeel aan tarief basispakket: 1 technieker 
 
 
Type ontmoetingsruimte in historische site 
Foyer Schouwburg, onthaalruimte Texture, onthaalruimte streekbezoekerscentrum, cafetaria Kortrijk 
1302 en atelier Texture. 
 

 A B C D 

Ontmoeting/(gemeenschaps)vorming 
 

10,00 20,00 180,00 360,00 

Creatie 
 

10,00 20,00 180,00 360,00 

Presentatie 
 

10,00 20,00 180,00 360,00 

 
Personeel aan tarief basispakket: 1 technieker 
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Type grote vergaderlokalen(+ 50 m²) 
Oc de Wervel: Ooievaarsnest; oc Aalbeke: vergaderzaal 1 en 2, oud-gemeentehuis raadzaal; oc 
Marke: bovenzaal hoeve; oc de Vonke: zeshoek; Hazelaar kasteel; Groeningeheem: lokaal 14 & 24 
 

 A B C D 

Ontmoeting/(gemeenschaps)vorming 
 

- 10,00 90,00 180,00 

Creatie 
 

- 10,00 90,00 180,00 

Presentatie 
 

- 10,00 90,00 180,00 

 
Personeel aan tarief basispakket: 1 technieker 
 
 
Type kleine vergaderlokalen(- 50 m²) 
Track: 1c05, 2c15, 3a01, 3a02, 3a04; oc de Wervel : 't Kruiske, Molendam, Paling, Watervalle; oc de 
Troubadour: Minnestreel, Muze, Speelman; Vergaderlokaal 1 & 2 OC Lange Munte 
oc Aalbeke: vergaderlokalen muziek 1, 2 en 3 in oud gemeentehuis; oc Marke vergaderzaal 2 en 3, 
schuur hoeve, wagenkot hoeve; oc de Vonke kasteel: Wilg, Berk, Eik, Klimop, Els, Meidoorn, Es, 
Vlier; bh Rollegem: raadszaal, kleine vergaderzaal; bh Kastanjehuis: vergaderzaal; bh 't Senter: 
vergaderlokaal; Groeningeheem: lokalen 1, 2, 5, 10, 11, 18, 19, 20, 23 & 25;  
Stadhuis: lokalen +1 links, +1 rechts, +2 rechts, +3 links, +3 rechts, +4 links en +4 rechts. 
 

 A B C D 

ontmoeting/(gemeenschaps)vorming 
 

- 5,00 45,00 90,00 

Creatie 
 

- 5,00 45,00 90,00 

Presentatie 
 

- 5,00 45,00 90,00 

 
Personeel aan tarief basispakket: 1 technieker 
 
 
Type: leskeukens 
Leskeuken oc de Wevel, leskeuken oc Aalbeke, leskeuken oc Marke, keuken oc Heule 
 

 A B C D 

Ontmoeting/(gemeenschaps)vorming 
 

- 10,00 90,00 180,00 

Creatie 
 

- 10,00 90,00 180,00 

Presentatie 
 

- 10,00 90,00 180,00 

 
Personeel aan tarief basispakket: 1 technieker 
 
 
Type computerklas 
Computerklas Track 
 

 A B C D 

Ontmoeting/(gemeenschaps)vorming 
 

50,00 100,00 400,00 800,00 

Creatie 
 

50,00 100,00 400,00 800,00 

Presentatie 
 

50,00 100,00 400,00 800,00 
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Personeel aan tarief basispakket: 1 technieker 
 
 
Type toiletten 
Toiletten streekbezoekerscentrum 
 

 A B C D 

Ontmoeting/(gemeenschaps)vorming 
 

10,00 20,00 180,00 360,00 

Creatie 
 

10,00 20,00 180,00 360,00 

Presentatie 
 

10,00 20,00 180,00 360,00 

 
 
Type repetitieruimtes dans 
Balletzaal Schouwburg, Groeningeheem: lokalen 4, 6 en 13 
 

 A B C D 

Ontmoeting/(gemeenschaps)vorming 
 

20,00 40,00 160,00 320,00 

Creatie 
 

5,00 10,00 40,00 80,00 

Presentatie 
 

20,00 40,00 160,00 320,00 

 
Personeel aan tarief basispakket: 1 technieker 
 
 
Type kleine oefen- en lesruimte muziek 
Track 2c19, 2c20, 2c21, 2c22, 2c23 
 

 A B C D 

Creatie     

Blok van 1u 
 

2,00 4,00 16,00 32,00 

Blok van 3u 
 

4,00 8,00 32,00 64,00 

Per dag 
 

12,00 24,00 96,00 192,00 

Surplus gebruik piano/drumstel 

(optioneel) (*) 

2,50 2,50 2,50 2,50 

 
Personeel aan tarief basispakket: 1 technieker 
(*) prijzen inclusief BTW 
 
 
Type grote oefen- en lesruimte muziek 
Track  3c03 
 

 A B C D 

Creatie     

Blok van 3u 
 

4,00 8,00 32,00 64,00 

Per dag 
 

12,00 24,00 96,00 192,00 

Surplus gebruik piano/drumstel 

(optioneel) (*) 

2,50 2,50 2,50 2,50 

 
Personeel aan tarief basispakket: 1 technieker 
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(*) prijzen inclusief BTW 
 
 
 
Type opnamestudio muziek 
Track opnamestudio 
 

 A B C D 

Creatie     

Per dag 
 

20,00 40,00 120,00 160,00 

Per week 
 

100,00 200,00 600,00 800,00 

Per maand 300,00 600,00 1.800,00 2.400,00 

 
 
Type geïsoleerde repetitieruimte muziek 
Track jambox 1, 2, 3 
 

 A B C D 

Creatie     

Blok van 3u 
 

3,00 6,00 12,00 48,00 

Per dag 
 

8,00 16,00 32,00 128,00 

Per week 
 

38,00 76,00 152,00 608,00 

Surplus gebruik piano/drumstel 

(optioneel) (*) 

2,50 2,50 2,50 2,50 

Surplus gebruik backline (optioneel) (*) 12,00 12,00 12,00 12,00 
(*) prijzen inclusief BTW 
 
 
Type geïsoleerde ruimte muziek 
Auditorium Track, Hall Track C, Loge 5 Track en Theaterklas 1C04 
 

 A B C D 

Creatie     

Blok van 3u 
 

3,00 6,00 24,00 48,00 

Per dag 
 

8,00 16,00 64,00 128,00 

Per week 
 

38,00 76,00 304,00 608,00 

Presentatie 50,00 100,00 400,00 800,00 

Surplus gebruik vleugel 140,00 140,00 275,00 365,00 

Prijzen inclusief BTW 
 
 
Type opbergruimte muziek 
OpbergruimteTrack 
 

 A B C D 

Per maand 8,00 16,00 64,00 128,00 
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Gebruik uitrusting (alle prijzen inclusief BTW) 
 

 A B C D 

Grote concertvleugel in Schouwburg of concertstudio 
Incl. 1x gratis gebruik bij repetitie 

140,00 140,00 275,00 365,00 

Kwartvleugel in schouwburg (excl. stemkosten) gratis gratis 30,00 60,00 

Kwartvleugel in arenatheater 20,00 20,00 30,00 60,00 

Balletvloer in schouwburg, concertstudio, oc’s 50,00 50,00 80,00 120,00 

Akoestisch decor in schouwburg 90,00 90,00 140,00 185,00 

16mm filmprojector in schouwburg of concertstudio 20,00 20,00 30,00 60,00 

Beamer schouwburg 220,00 220,00 220,00 220,00 

Beamer concertstudio en arenatheater 60,00 60,00 60,00 60,00 

Beamer + scherm Kortrijk 1302 en Texture 10,00 10,00 15,00 30,00 

Stemkosten piano in schouwburg/concertstudio/arenatheater 106,00  /  zondag: 159,00 

Receptietafels in muziekcentrum 6,00 6,00 6,00 6,00 

Receptietafels met stretchnappen in muziekcentrum 10,00 10,00 10,00 10,00 

Beamer muziekcentrum 12,00 12,00 18,00 35,00 

VHS recorder muziekcentrum 2,50 2,50 2,50 2,50 

TV muziekcentrum 2,50 2,50 2,50 2,50 

DVD speler muziekcentrum 2,50 2,50 2,50 2,50 

CD spelers muziekcentrum 2,50 2,50 2,50 2,50 

Piano muziekcentrum 2,50 2,50 2,50 2,50 

Zanginstallatie muziekcentrum 6,00 6,00 6,00 6,00 

Backline muziekcentrum 12,00 12,00 12,00 12,00 

Cateringrecht muziekcentrum/foyer schouwburg 30,00 30,00 45,00 90,00 

Kurkrecht muziekcentrum 30,00 30,00 45,00 90,00 

Onderhoudskost (in geval vn misbruik) muziekcentrum/uur 25,00 25,00 25,00 25,00 

Extra micro Texture, 1302 5,00 5,00 5,00 5,00 

 
 
Toegangstarieven 
 

 Texture Kortrijk 1302 

Volwassenen 6,00 6,00 

Senioren (55+) 4,00 4,00 

Groepen vanaf 15 p 4,00 4,00 

Studenten (13-26j) 1,00 1,00 

schoolgroepen 
(educatief pakket inc) 

2,50 2,50 

Kinderen < 13 jaar gratis gratis 
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Drankprijzen Groeningeheem 
 
Factuurprijzen (inclusief 21% BTW op alcoholische dranken en 6% BTW op niet-alcoholische 
dranken) 
 

SOORT FACTUURPRIJS PER BAK FACTUURPRIJS PER FLES 

Water plat Bonval 18,66 EUR  0,78 EUR 

Water spuit Bonval 18,62 EUR 0,78 EUR 

Cola/Cola Zero 22,62 EUR 0,94 EUR 

Fanta 23,08 EUR 0,96 EUR 

Ice Tea blik 27,57 EUR 1,15 EUR 

Pils Bockor 24,25 EUR 1,01 EUR 

Fruitsap 22,46 EUR 0,94 EUR 

Omer Blond 48,64 EUR 2,03 EUR 

Wijn wit 25cl 56,60 EUR 2,83 EUR 

Koffie filter los 0,91 EUR 0,91 EUR 

 
 
Prijzen voor barverkoop (inclusief 21% BTW op alcoholische dranken en 6% BTW op niet-
alcoholische dranken) 
 

SOORT GEAFFICHEERDE PRIJZEN 

Water plat Bonval 1,60 EUR 

? 1,60 EUR 

Cola/Cola Zero 1,60 EUR 

Fanta 1,60 EUR 

Ice Tea blik 1,60 EUR 

Pils Bockor 1,60 EUR 

Fruitsap 1,60 EUR 

Omer Blond 3,20 EUR 

Wijn wit 25cl 4,00 EUR 

Koffie filter los 2,00 EUR 
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9.8. Uitleenwinkel 

 
 
 
Huurprijzen 
De ontlening van logistiek materiaal is gratis behalve voor: 

Aansluiting elektriciteit € 25,00 per aansluiting 

Gebruik kleine stroomgenerator (incl brandstof/stroom) € 25,00 per dag 

 
 
Boetes 

NIET NALEVEN VAN AFSPRAKEN  

Annulatie reservatie op minder dan 10 dagen voor 
evenement 

€70,00 

Niemand aanwezig ondanks afspraak €70,00 

Te laat terugbrengen € 70,00 per dag vertraging 

Niet schoongemaakt, opgeruimd, gestapeld,… € 140,00 

Reiniging materiaal door externe firma Kostprijs firma + € 70,00 

  

TEKORT/VERLIES/DIEFSTAL  

Kleine tussenkabel € 50,00 

Elektriciteitskabel € 50,00 

Gewicht tent € 150,00 

Klein verlies – kleine schade Kost materieel + € 70,00 

Groot verlies – grote schade Kost materieel + € 140,00 

  

SCHADE  

1 tentzeil gescheurd € 500,00 

Podiumelementen – poot € 100,00 

Podiumelementen – vlak element € 560,00 

Plooien as nadarkar/podiumwagen € 1.000,00 

Herstelling materiaal door externe firma Kostprijs firma + € 70,00 

  

VOLLEDIG BUITEN GEBRUIK  

Onherstelbare schade of verlies materiaal Vervangwaarde materiaal + € 140,00 

Tent volledig buiten gebruik € 1.750,00 

Vuilbak volledig buiten gebruik € 160 

 
Noot: € 70,00 is het tarief gebaseerd op ongeveer 2 werkuren - € 140,00 is het tarief gebaseerd op 
ongeveer 4 werkuren. 
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10. SPORT 

 

10.2. Sportcentra 

A. Gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen en organisaties aangesloten bij en 
erkend door de Kortrijkse sportraad. vrijstelling 
 
De sportvereniging of organisatie in kwestie moet tevens verplicht erkend zijn door de Kortrijkse 
sportraad indien het om lange termijnreserveringen (seizoen) gaat (de aansluiting bij de sportraad 
houdt niet automatisch de erkenning in). De erkenning door de sportraad is uiteraard ook geldig 
voor losse reserveringen. 
 
Voor laattijdige annuleringen – de dag zelf of de dag vooraf – of gewoon niet opdagen – wordt 
voor de gereserveerde accommodatie een retributie aangerekend tegen het tarief 10.2 
Sportcentra. E. Gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen of groepen die buiten 
bovenvermelde categorieën vallen en niet- Kortrijkse sportverenigingen of groepen, instellingen en 
scholen. 
 
 
B. Gebruik sportinfrastructuur door andere erkende Kortrijkse verenigingen met een 
duidelijk niet-commercieel karakter, en aangesloten bij één van de stedelijke adviesraden : 
Adviesraad voor personen met een handicap, Cultuurraad, OCMW Kortrijk 
Integratieraad, Jeugdraad, Noord-Zuidraad, Ouderenadviesraad. 

Van maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen,  toegepaste tarifering 
tussen 8u00 en 18u00 gelijkgesteld met rubriek D 

op alle andere momenten vrijstelling 
 
Verenigingen die bij één van de bovengenoemde stedelijke adviesraden zijn aangesloten, kunnen 
enkel losse reserveringen doen van stedelijke sportaccommodaties, en onder volgende 
voorwaarden: er mag geen entreegeld aan eventuele toeschouwers gevraagd worden. Tevens is 
het vragen van een financiële bijdrage aan de deelnemers niet toegelaten. Lange termijn-
reserveringen en periodieke reserveringen (wekelijks-maandelijks) zijn uitgesloten. Per aanvraag 
wordt uitsluitend één losse reservering toegestaan. Een volgende reservering kan pas nadat de 
vorige gereserveerde speeldatum voorbij is. 
 
Voor laattijdige annuleringen – de dag zelf of de dag vooraf – of gewoon niet opdagen – wordt 
voor de gereserveerde accommodatie een retributie aangerekend tegen het tarief 10.2 
Sportcentra D. Gebruik sportinfrastructuur door Kortrijkse instellingen (inclusief instellingen voor 
personen met een handicap (dagcentra, bezigheidstehuizen) en jeugdzorg (dag- en opvangcentra, 
deeltijdse vorming). Overmacht valt buiten deze regeling. 
 
 
C. Gebruik sportinfrastructuur door Kortrijkse scholen en instellingen van maandag tot 
vrijdag, uitgezonderd feestdagen, tussen 8.00 en 18.00 uur (vanaf september 2018) 
Tot en met 31 augustus 2018 gelden nog steeds de tarieven van 2017 ! 
 
 
-Voor een sporthal (m.u.v. sportcampus Lange Munte) per uur    9,50 EUR 
 
- Voor gedeeld en gelijktijdig gebruik van een sporthal – m.u.v. per school 
sportcampus Lange  Munte – door minstens twee scholen of instelling 
of instellingen per uur   5,00 EUR 
 
- Voor één squashzaal, sportcampus Lange Munte per uur   3,00 EUR 
 



tussentijdse aanpassingen retributies2018_2_definitief.docx - pagina 16 van 27 

- Voor een annexe sportzaal in een stedelijk sportcentrum per uur    6,00 EUR 
 
- Voor een cateringruimte  per dagdeel  

  46,00 EUR 
 
- Voor een voetbalveld per uur  12,00 EUR 
 
- Voor een kunstgrasveld per uur  20,00 EUR 
 
- Voor een atletiekveld sportcentrum Marke per uur    6,00 EUR 
 
- Voor een atletiekveld sportcentrum Wembley per uur    9,50 EUR 
 
- Voor een openluchttennisveld per uur    3,00 EUR 
 
- Voor een grote vergaderzaal per uur  11,50 EUR 
 
- Voor een kleine vergaderzaal per uur  6,00 EUR 
 
- Voor een leslokaal (sportklassen) per uur  11,50 EUR 
 
- Voor recreatieve evenementenweide Lange Munte per uur 30,00 EUR 
 
- Per derde deel recreatieve evenementenweide Lange Munte per uur 10,00 EUR 
 
- Voor de fitnesszaal, sportcampus Lange Munte per uur 9,50 EUR 
 
- voor één kleed- en doucheruimte, zonder gebruik te maken  
 van een in de retributielijst opgenomen sportaccommodatie,  
en binnen de normale openingstijden van het sportcentrum: per uur   3,00 EUR 
 
 
De reservering van sportaccommodaties begint en eindigt op het kwartier.  
Per reservering van een accommodatie wordt minimaal één uur in rekening gebracht. 
 
Deze retributies zijn van toepassing op alle activiteiten voor leerlingen, niet voor activiteiten van de 
docenten of personeel van de school/instelling. Activiteiten voor personeel valt onder categorie 
10.2.E (Sportcentra - gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen of groepen die buiten 
bovenvermelde categorieën vallen en niet-Kortrijkse sportverenigingen of groepen, instellingen en 
scholen). 
 
Wanneer het betalen van de retributie via factuur geschiedt, geldt een minimum factuurbedrag van 
15,00 EUR. 
 
Buiten de vermelde periode en tijdspanne wordt het gangbare tarief toegepast, bepaald in 10.2.E. 
(Sportcentra – gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen of groepen die buiten 
bovenvermelde categorieën vallen en niet-Kortrijkse sportverenigingen of groepen, instellingen en 
scholen), tenzij het lidmaatschap van de sportraad of een andere stedelijke adviesraad bepalend 
is voor de tarifering. 
 
Wanneer tussen opeenvolgende reserveringen van eenzelfde school minder dan een uur 
tijdsverschil zit, dan wordt de periode tussen de reserveringen in ook gefactureerd aan de 
betreffende school. 
 
Reserveringen die geen twee dagen voor de betreffende activiteit geannuleerd worden, worden 
steeds voor de volle prijs in rekening gebracht. 
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Op woensdagnamiddag is het gebruik van sportaccommodatie door Kortrijkse scholen en 
instellingen gratis tussen 13u00 en 17u00. 
 
D. Gebruik sportinfrastructuur door Kortrijkse instellingen (inclusief instellingen voor 
personen met een handicap (dagcentra, bezigheidstehuizen) en jeugdzorg (dag- en 
opvangcentra, deeltijdse vorming)) van maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen, 
tussen 8.00 en 18.00 uur (vanaf september 2018) - Tot en met 31 augustus 2018 gelden nog 
steeds de tarieven van 2017 ! 
 
 
- Voor een sporthal (m.u.v. sportcampus Lange Munte) per uur    8,50 EUR 
 
- Voor gedeeld en gelijktijdig gebruik van een sporthal – m.u.v. per 
sportcampus Lange  Munte – door minstens twee instellingen instelling 4,50 EUR 
 per uur 
 
- Voor één squashzaal, sportcampus Lange Munte per uur   2,50 EUR 
 
- Voor een annexe sportzaal in een stedelijk sportcentrum per uur    5,00 EUR 
 
- Voor een cateringruimte  per dagdeel  

  38,00 EUR 
 
- Voor een voetbalveld per uur   9,50 EUR 
 
- Voor een kunstgrasveld per uur    18,00 EUR 
 
- Voor een atletiekveld sportcentrum Marke per uur    5,00 EUR 
 
- Voor een atletiekveld sportcentrum Wembley per uur   8,00 EUR 
 
- Voor een openluchttennisveld per uur   2,50 EUR 
 
- Voor een grote vergaderzaal per uur   9,50 EUR 
 
- Voor een kleine vergaderzaal per uur   5,00 EUR 
 
- Voor een leslokaal (sportklassen) per uur   9,50 EUR 
 
- Voor de fitnesszaal, sportcampus Lange Munte per uur   8,00 EUR 
 
- Voor recreatieve evenementenweide Lange Munte  per uur 24,00 EUR 
 
- Per derde deel recreatieve evenementenweide Lange Munte  per uur 8,00 EUR 
 
- voor één kleed- en doucheruimte, zonder gebruik te maken  
 van een in de retributielijst opgenomen sportaccommodatie,  
en binnen de normale openingstijden van het sportcentrum:  3,00 EUR 
 
 
Wanneer het betalen van de retributie via factuur geschiedt, geldt een minimum factuurbedrag van 
15,00 EUR. 
 
De reservering van sportaccommodaties begint en eindigt op het kwartier.  
Per reservering van een accommodatie wordt minimaal één uur in rekening gebracht. 
 
Buiten de vermelde periode en tijdspanne wordt het gangbare tarief toegepast, bepaald in 10.2.E. 
(Sportcentra – gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen of groepen die buiten 
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bovenvermelde categorieën vallen en niet-Kortrijkse sportverenigingen of groepen, instellingen en 
scholen), tenzij het lidmaatschap van de sportraad of een andere stedelijke adviesraad bepalend 
is voor de tarifering. 
 
Wanneer tussen opeenvolgende reserveringen van eenzelfde instelling minder dan een uur 
tijdsverschil zit, dan wordt de periode tussen de reserveringen in ook gefactureerd aan de 
betreffende instelling. 
 
Reserveringen die geen twee dagen voor de betreffende activiteit geannuleerd worden, worden 
steeds voor de volle prijs in rekening gebracht. 
 
Op woensdagnamiddag is het gebruik van sportaccommodatie door Kortrijkse instellingen voor 
personen met een handicap (dagcentra, bezigheidstehuizen) en jeugdzorg gratis tussen 13u00 en 
17u00. 
 
 
E. Gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen of groepen die buiten 
bovenvermelde categorieën vallen en niet- Kortrijkse sportverenigingen of groepen, 
instellingen en scholen  

 Weekdagen                   Zon-& 
 feestdagen 

 
- Voor een sporthal 
(m.u.v. sportcampus Lange Munte)  per uur   28,00 EUR 56,00 EUR 
 
- Voor gedeeld en gelijktijdig gebruik per club  
van een sporthal- m.u.v. sportcampus instelling 
Lange Munte- door minstens twee  of per 
sportverenigingen of –groepen, instellingen school/ 
of scholen  per uur  14,50 EUR 29,00 EUR 
 
- Voor zaal 2,3,4,5, sportcampus per zaal 
Lange Munte  per uur  28,00 EUR 56,00 EUR 
 
- Voor zaal 1, sportcampus 
Lange Munte per uur 35,00 EUR 70,00 EUR 
 
- Voor een annexe sportzaal in een 
stedelijk sportcentrum per uur 21,00 EUR 42,00 EUR 
 
- Voor een cateringruimte per dagdeel 139,00 EUR 278,00 EUR 
 
- Voor een voetbalveld per uur  36,00 EUR 72,00 EUR 
 
- Voor een kunstgrasveld per uur  60,00 EUR 120,00 EUR 
 
- Voor een atletiekveld sportcentrum 
Marke  per uur 17,50 EUR 35,00 EUR 
 
- Voor een atletiekveld sportcentrum per uur  28,00 EUR 56,00 EUR 
Wembley 
 
- Voor een openluchttennisveld per uur  7,50 EUR 15,00 EUR 
 
- Voor één squashzaal, sportcampus 
Lange Munte per uur  7,50 EUR 15,00 EUR 
 
- Voor een grote vergaderzaal per uur 35,00 EUR 70,00 EUR 



tussentijdse aanpassingen retributies2018_2_definitief.docx - pagina 19 van 27 

 
- Voor een kleine vergaderzaal per uur 17,50 EUR 35,00 EUR 
 
- Voor een leslokaal (sportklassen) per uur 35,00 EUR 70,00 EUR 
 
- voor één kleed- en doucheruimte, zonder gebruik te maken 
 van een in de retributielijst opgenomen sportaccommodatie, 
en binnen de normale openingstijden van het sportcentrum: 9,00 EUR 18,00 EUR 
 
- Voor recreatieve evenementenweide SC Lange Munte per uur 90,00 EUR 180,00 EUR 
 
- Per derde deel recreatieve evenementenweide per uur 30,00 EUR 60,00 EUR 
  SC Lange Munte 
 
- Voor evenementieel gebruik neventerreinen waardoor per uur 36,00 EUR 72,00 EUR 
  gebruik van een ander sportterrein niet meer mogelijk is 
  (prijs per sportterrein dat niet gebruikt kan worden) 
 
- voor de fitnesszaal, Lange Munte per uur  28,00 EUR 56,00 EUR 
 
 
 
Wanneer het betalen van de retributie via factuur geschiedt, geldt een minimum factuurbedrag van 
15,00 EUR. 
 
De reservering van sportaccommodaties begint en eindigt op het kwartier.  
Per reservering van een accommodatie wordt minimaal één uur in rekening gebracht. 
 
Wanneer tussen opeenvolgende reserveringen van eenzelfde vereniging minder dan een uur 
tijdsverschil zit, dan wordt de periode tussen de reserveringen in ook gefactureerd aan de 
betreffende vereniging. 
 
Wanneer het sportactiviteiten voor jongeren of mindervaliden betreft, wordt het tarief gehalveerd. 
 
Reserveringen die geen twee dagen voor de betreffende activiteit geannuleerd worden, worden 
steeds voor de volle prijs in rekening gebracht. 
 
 
F. Gebruik van sporthallen voor sportvreemde manifestaties die buiten het  
zaalsportseizoen (15/08-30/04) vallen :  

Per dag of een gedeelte ervan. 

- zaal 3, 4, 5 sportcampus Lange Munte  per zaal 3.500,00 EUR 
 
- zaal 1, 2 sportcampus Lange Munte per zaal 5.800,00 EUR 
 
- andere sporthal  2.300,00 EUR 
 
- voor een cateringruimte  per dagdeel 1.200,00 EUR 
 

 
Tijdens het zaalsportseizoen (15/08-30/04) kunnen geen sportvreemde manifestaties 
georganiseerd worden in de sporthallen. 
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G. Gebruik van externe sportaccommodaties van diverse scholen door Kortrijkse 
sportverenigingen, in het kader van gebruiksovereenkomsten en raamcontracten tussen de 
stad en diverse scholen door sportverenigingen en organisaties erkend 
door de Kortrijkse sportraad voor activiteiten die kaderen binnen de normale werking. 
 
Tijdens de contractueel bepaalde openingstijden vrijstelling 
 
Voor laattijdige annuleringen – de dag zelf of de dag vooraf – of gewoon niet opdagen – wordt 
voor de gereserveerde accommodatie een retributie aangerekend tegen het tarief 10.2 
Sportcentra. C. Gebruik sportinfrastructuur door Kortrijkse Scholen en instellingen. Overmacht valt 
buiten deze regeling. 
 
 
 
H. Gebruik van sportaccommodaties van diverse scholen in het kader van 
gebruiksovereenkomsten en raamcontracten tussen de stad en diverse 
onderwijsinstellingen,  door alle andere sportverenigingen of -groepen die buiten 
bovenvermelde categorie vallen, en met een duidelijk niet-commercieel karakter. 
 
Tijdens de contractueel bepaalde openingstijden 
 

Weekdagen                  Zon-& 
 feestdagen 

 
Per uur en per beschikbaar gestelde sportaccommodatie 29,00 EUR 58,00 EUR 
 
Voor gedeeld en gelijktijdig gebruik van een 
sporthal, door minstens twee sportverenigingen 
of -groepen : per club / per uur 17,50 EUR 35,00 EUR 
 
Reserveringen die geen twee dagen voor de betreffende activiteit geannuleerd worden, worden 
steeds voor de volle prijs in rekening gebracht. 
 
 
 
I. Organisatie van sportactiviteiten, in de stedelijke sportcentra (met uitzondering van de 
sportaccommodaties in huur), waarvan de aanvraag uitgaat van de Provincie West-
Vlaanderen of van de erkende Vlaamse Sportfederaties 

 
Weekdagen                  Zon-& 

 feestdagen  
 

- voor zaal 2, 3, 4, 5 : per zaal/per uur 
(sportcampus Lange Munte) 7,50 EUR 15,00 EUR 
 
- voor zaal 1 : per uur 
(sportcampus Lange Munte) 9,50 EUR 19,00 EUR 
 
- voor een sporthal : per uur 
(m.u.v. de sportcampus Lange Munte) 9,50 EUR 19,00 EUR 
 
- voor een annexe sportzaal : per uur 6,00 EUR 12,00 EUR 
 
- voor een cateringruimte : per dagdeel 46,50 EUR 93,00 EUR 
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- voor één squashzaal : per uur 
( sportcampus Lange Munte)  3,00 EUR 6,00 EUR 
 
- voor een voetbalveld : per uur  12,00 EUR  24,00 EUR 
 
- voor een kunstgrasveld : per uur  20,00 EUR  40,00 EUR 
 
- voor een atletiekveld sportcentrum Marke : per uur 6,00 EUR 12,00 EUR 
 
- voor een atletiekveld sportcentrum Wembley : per uur  9,50 EUR 19,00 EUR 
 
- voor een openluchttennisveld : per uur  3,00 EUR 6,00 EUR 
 
- voor een grote vergaderzaal : per uur 12,00 EUR 24,00 EUR 
 
- voor een kleine vergaderzaal : per uur 6,00 EUR 12,00 EUR 
 
- voor een leslokaal (sportklassen) : per uur 
(sportcampus Lange Munte) 12,00 EUR 24,00 EUR 
 
- voor de fitnesszaal, sportcampus Lange Munte : per uur  9,50 EUR 19,00 EUR 
 
- Voor recreatieve evenementenweide SC Lange Munte per uur 30,00 EUR 60,00 EUR 
 
- Per derde deel recreatieve evenementenweide per uur 10,00 EUR 20,00 EUR 
  SC Lange Munte 
 
 
 
De reservering van sportaccommodaties begint en eindigt op het kwartier. Per reservering van een 
accommodatie wordt minimaal één uur in rekening gebracht. 
 
Wanneer het betalen van de retributie via factuur geschiedt, geldt een minimum factuurbedrag van 
15,00 EUR. 
 
Wanneer tussen opeenvolgende reserveringen van eenzelfde school minder dan een uur 
tijdsverschil zit, dan wordt de periode tussen de reserveringen in ook gefactureerd aan de 
betreffende school. 
 
Reserveringen die géén twee dagen voor de betreffende activiteit geannuleerd worden, worden 
steeds voor de volledige prijs in rekening gebracht. 

Wanneer het sportactiviteiten voor jongeren of mindervaliden betreft, wordt het tarief gehalveerd. 
 
 
 
 
J. Organisatie van: stages, opleidingen of wedstrijden van (inter)nationale senioren- en 
beloftenteams, sportopleidingen van de Vlaamse Trainersschool of een andere erkende 
instelling, of grote sportevenementen. 
    Vrijstelling 
 
De organisatoren die de reservering géén twee dagen voor de betreffende activiteit annuleren, 
betalen de volle prijs van de tarieven vermeld onder rubriek E. (Gebruik sportinfrastructuur door 
sportverenigingen of groepen die buiten bovenvermelde categorieën vallen en niet- Kortrijkse 
sportverenigingen of groepen, instellingen en scholen). 
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K. Uitlenen van sporttechnisch materieel. 
 
Voorafgaande toelichting. 
De ontlenende vereniging, school of instelling staat zelf in voor het transport van het door de 
directie sport uitgeleende materieel. De ontlener stelt zich tevens garant voor de goede zorg en 
een correct gebruik van het uitgeleende sporttechnisch materieel. 
Bij de uitlening van het materieel betaalt de ontlener het uitleengeld en de waarborg. 
Bij het terugbrengen van het materieel krijgt de ontlenende vereniging, instelling of school de 
waarborg volledig terugbetaald, op voorwaarde dat er geen beschadiging is vastgesteld aan het 
materieel. 
De Directie Sport bepaalt in voorkomende gevallen de schadeloosstelling op basis van de 
aankoopprijs en de gebruiksslijtage van het materieel. 
 
 
 
Omschrijving  Kortrijkse verenigingen, Niet-Kortrijkse verenigingen, Waarborg 
sportmaterieel. scholen en instellingen. scholen en instellingen. 
 Uitleengeld. Uitleengeld. 
 
één compacte,  Vrijstelling 29,00 EUR  125,00 EUR 
inklapbare   per dag of weekend 
basketbalstelling 
 
 
1 paar minivoetbaldoelen Vrijstelling   16,00 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. WELZIJN 

 
 

11.3. Deelfietsen 

 
 
Om gebruik te maken van een leenfiets sluit men per kind (of per fiets) een jaarabonnement af. 
De tarieven zijn de volgende: 
 

• Loopfiets: € 20,00 voor 1 jaar 

• Gewone kinderfiets: € 40,00 voor 1 jaar 

• Waarborg: eenmalig € 40,00 (i.k.v. goed onderhouden en terugbrengen van de fiets) 

• Kansentarief (mensen met verhoogde tegemoetkoming): 50% korting op de reguliere tarieven 

 
Indien het lidgeld niet voldaan wordt, kan de gebruiker niet langer beroep doen op een (leen)fiets. 
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12. JEUGD 

 

12.1. Retributies JC Tranzit 

 
Voorafgaande toelichting 
 
Categorieën 
 
Categorie A Erkend jeugdwerk, niet-georganiseerde jeugd (met als doel te erkennen), 
partners, scholen 
Categorie B Volwassenorganisaties van niet-commerciële aard 
Categorie C Commerciële organisaties 
 
Activiteiten zonder openbaar karakter zijn in de polyvalente zaal principieel niet toegelaten in JC 
Tranzit.  
Bvb. Communies, huwelijken, verjaardagen, bedrijfsfeesten, … 
 
Types gebruik 
 
Gratis activiteit: vormingen, vergaderingen, workshops,… waarbij geen toegangsgelden worden 
gevraagd. 
Opbrengstactiviteiten: activiteiten waarbij toegangsgelden worden gevraagd en fuiven 
Uitzonderingen : beslissing door de coördinator van het JC Tranzit 
 
 
A. Waarborgen 
 
- JC Tranzit: lokaal, muziekstudio, repetitieruimte, backstage & urban sports park: 25,00 EUR 
 
De coördinator van het jeugdcentrum kan voor specifieke activiteiten steeds een hogere waarborg 
eisen. 
 
 
B. Retributies gebruik ruimtes 
 
 

Ruimtes JC Tranzit 

Categorieën 
Lokaal 

Repetitie 
ruimte 

Muziek 
studio 

Polyvalente 
Zaal 

Back 
stage 

Urban 
Sports 
Park 

Categorie A  

Gratis activiteit 0 EUR 1 EUR 1 EUR 2 EUR 0 EUR 0 EUR 

Opbrengstactiviteit 2,5 EUR   5 EUR 2,5 EUR 15 EUR 

Categorie B  

Gratis activiteit 2 EUR   4 EUR 2 EUR  

Opbrengstactiviteit 6 EUR   12 EUR 6 EUR  

Categorie C  

Gratis activiteit 7 EUR   10 EUR 7 EUR  

Opbrengstactiviteit 12 EUR   25 EUR 12 EUR  
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De prijzen voor een lokaal, de repetitieruimte, muziekstudio, de backstage en de polyvalente zaal 
zijn per uur, er kan enkel per vol uur gereserveerd worden. 
Voor een fuif of optreden wordt altijd vier uur opruimtijd aangerekend. 
Gebruiksvoorwaarde voor de muziekstudio is kennis van het materiaal (door het volgen van een 
workshopreeks of op andere wijze aantoonbaar). 
Bij combinatieverhuur met fuifzaal Depart zijn volgende tarieven geldig: 

 Lokaal Polyvalente Zaal Backstage 

Categorie A 5 EUR 20 EUR 5 EUR 

Categorie B 8 EUR 33 EUR 8 EUR 

Categorie C 16 EUR 66 EUR 16 EUR 

Deze prijzen zijn per uur, enkel de uren van de effectieve publieksactiviteit worden aangerekend. 
Voor opbouw en afbraak worden de ruimtes gratis ter beschikking gesteld. 
 
 
Annulatievergoeding 
Indien een annulatie niet tijdig gebeurt, dan wordt er een annulatievergoeding aangerekend. 

• Zaal: tot 2 maand voor de activiteit: gratis 

• Zaal: vanaf 2 maand voor de activiteit: helft van de retributie met een minimum van 10 euro. 

• Zaal: vanaf 1 maand voor de activiteit: volledige retributie 

• Lokaal, repetitieruimte, studio en backstage: vanaf 3 dagen voor activiteit: helft van de 
retributie met een minimum van 10 euro. 

 
 
Schade, opkuis en interventies 
Schade aan het gebouw wordt aangerekend volgens de kostprijs van het herstel. 
Schade aan ter beschikking gestelde toestellen en materialen wordt aangerekend volgens de kostprijs 
van het herstel of vervanging. 
Extra opruimkosten worden aangerekend volgens de kostprijs van de aangestelde firma.  
Extra opruimuren door eigen personeel worden aangerekend volgens het geldende tarief in de 
algemene bepalingen van dit retributiereglement. 
 
 
Als een personeelslid van de stad opgeroepen wordt voor een onnodige interventie wordt 50 EUR 
aangerekend, aangevuld met de werkuurkost volgens het geldende tarief in de algemene 
bepalingen van dit retributiereglement. 
 
Bij het verlies van sleutels en/of toegangsbadge door de gebruiker wordt 50 EUR per stuk 
aangerekend. 
 
 
C. Drankprijzen 
 
Prijzen voor doorverkoop (inclusief 21% BTW op alcoholische dranken en 6% BTW op niet-
alcoholische dranken) 
 

Bockor fles 0,58 EUR  

Bockor 50L 113,73 EUR  

Bockor 30L 68,21 EUR 

Kriek fles 1,09 EUR 

Omer fles 1,51 EUR 

Plat water 1L 0,43 EUR 

Spuitwater 1L  0,43 EUR 

Cola 1L 2,27 EUR 

Cola zero 1L 2,27 EUR 
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Fanta1L 1,75 EUR 

Ice Tea 1L 2,61 EUR 

Justo fruitsap  75 cl 2,18 EUR 

Red Bull blik 1,48 EUR 

 
 
 
 
Dranken die extra besteld worden uit de catalogus van de leverancier en bedoeld zijn voor 
doorverkoop worden aan inkoopprijs (btw excl) + 45% aangeboden. 
 
Bij combinatieverhuur met fuifzaal Depart worden alle dranken die bedoeld zijn voor doorverkoop 
aan inkoopprijs (btw excl) + 20% aangeboden. 
 
 
Prijzen voor eigen barverkoop en automaatverkoop (inclusief 21% BTW) 
 

Bockor fles 1,20 EUR 

Kriek fles 1,20 EUR 

Plat water 0,50 EUR 

Spuitwater 0,50 EUR 

Cola 1,00 EUR 

Cola zero 1,00 EUR 

Fanta 1,00 EUR 

Ice Tea 1,00 EUR 

Red Bull 2,00 EUR 

Snacks 1,00 EUR 

Condoom pakje 2 stuks 2,00 EUR 

 
 
D. Gebruik materiaal  
 

DJ-set + micro + monitors 30,00 EUR 

Microset + mengpaneel 15,00 EUR 

Beamer + scherm 10,00 EUR 

Draadloze micro 10,00 EUR 

PA-set 200,00 EUR 

 
Daar het materiaal enkel gebruikt mag worden binnen de lokalen van het JC Tranzit wordt hiervoor 
geen aparte waarborg aangerekend. 
 
Schade aan het materiaal wordt aangerekend volgens de kostprijs van het herstel. 
 
 
E. Activiteiten 
 
De kostprijs van eenmalige activiteiten worden vastgelegd in het programmaboekje. 
De prijs voor een workshopreeks wordt vastgelegd in het programmaboekje. 
De prijs van een kamp wordt vastgelegd in het programmaboekje. 
Eventuele kortingen worden vastgelegd in het programmaboekje. 
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F. Safe Party Zone 
 
Het Safe Party Zone-pakket wordt kosteloos ter beschikking gesteld van de fuivende vereniging. 
Het pakket bestaat uit: de nodige laptopcases (flightcase, laptop, eID-kaartlezer, computermuis, 
twee leeftijdstempels, één stempelkussen) volgens grootte van de fuif en twee banners. 
 
 
Bij het te laat terug binnenbrengen van de Safe Party Zone-PC’s wordt 50 EUR aangerekend. 
Herstellingskosten door schade tijdens de duur van het gebruik worden volledig doorgerekend aan 
de gebruiker. 
Vervangingskosten door diefstal tijdens de duur van het gebruik worden volledig doorgerekend 
aan de gebruiker. 
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Artikel 2: De retributie wordt betaald binnen dertig dagen vanaf de verzending van de factuur of in 
voorkomend geval contant tegen afgifte van een kwijting. 
 
Alle tarieven zijn exclusief BTW, behoudens specifiek anders vermeld in het reglement. 
 
Artikel 3: Dit reglement kan evenwel geen toepassing vinden voor wat de inning van de retributie 
betreft indien de stedelijke diensten genoodzaakt zijn op te treden ingevolge de werking van 
onvoorziene factoren - gelegen buiten de wil der mensen - zoals overstromingen, onvoorziene 
natuurfenomenen e.a. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen zal per geval oordelen over de toepasselijkheid van 
deze bepaling. 
 
Artikel 4: Retributies die niet betaald zijn voor de vervaldag brengen vanaf de ingebrekestelling 
intresten volgens de wettelijke rentevoet mee. 
Bovendien kan het College van Burgemeester en Schepenen weigeren nog verder de in dit 
reglement genoemde diensten te verstrekken indien de retributies verschuldigd voor vorige 
verstrekkingen, door de schuld van retributieplichtige, niet of zeer moeilijk konden geïnd worden. 
 
Artikel 5 : Bij het sturen van een tweede aangetekende aanmaning zullen de portkosten, volgens 
de gangbare tarieven, aangerekend worden. 
 
Artikel 6: De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals 
bepaald in artikel 94 van het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg. 
 
Artikel 7: Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


