12. JEUGD
12.1. Retributies JC Tranzit
Voorafgaande toelichting
Categorieën
Categorie A
scholen
Categorie B
Categorie C

Erkend jeugdwerk, niet-georganiseerde jeugd (met als doel te erkennen), partners,
Volwassenorganisaties van niet-commerciële aard
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

Back
stage

Urban
Sports
Park

2 EUR
5 EUR

0 EUR
2,5 EUR

0 EUR
15 EUR

2 EUR
6 EUR

4 EUR
12 EUR

2 EUR
6 EUR

7 EUR
12 EUR

10 EUR
25 EUR

7 EUR
12 EUR

Lokaal
Categorie A
Gratis activiteit
Opbrengstactiviteit
Categorie B
Gratis activiteit
Opbrengstactiviteit
Categorie C
Gratis activiteit
Opbrengstactiviteit

0 EUR
2,5 EUR

Repetitie
ruimte

Muziek
studio

Polyvalente
Zaal

1 EUR

1 EUR

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 nietalcoholische dranken)
Bockor fles

0,61 EUR

Bockor 50L

120,01 EUR

Bockor 30L

72,43 EUR

Kriek fles

1,23 EUR

Omer fles

1,81 EUR

Cola 1L

2,37 EUR

Cola zero 1L

2,37 EUR

Fanta1L

1,92 EUR

Ice Tea 1L

2,71 EUR

Justo fruitsap 75 cl

2,32 EUR

Red Bull blik

1,51 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
de verkoopprijzen van Depart aangeboden.

Prijzen voor eigen barverkoop (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
Microset + mengpaneel
Beamer + scherm
Draadloze micro
Rookmachine
PA-set voor optredens

30,00 EUR
15,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
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.

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.

