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7. KINDEREN EN JONGEREN 
 
 
7.1. Retributies De Warande 
 
Voorafgaande toelichting 
 
Categorie A jeugdwerk  
Categorie B scholen, sport- en socio-culturele verenigingen 
Categorie C particulier, bedrijven 
 
1. Verblijfsprijzen 
 
Basisprijzen ( zonder korting )  
infrastructuur    Cat. A  Cat. B  Cat. C  
          
keuken/refter L0, 7  Per dag  146,70 EUR  205,38 EUR  234,72 EUR  
keuken/refter  
L9 & 10  

Per dag  91,67 EUR  128,34 EUR  165,00 EUR  

Daglokaal : L0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8-9, 11-12, 13  

Per dag  24,45 EUR  36,67 EUR  48,90 EUR  

Douches  
  

Per dag  12,22 EUR  18,33 EUR  24,44 EUR  

Per slaappaviljoen  
(26 bedden) max. 5  

Per nacht  91,63 EUR  109,96 EUR  183,26 EUR  

Alternatief overnachten  Per persoon/  
nacht  

1,83 EUR  2,20 EUR  3,66 EUR  

 
 

Kortingen (i.f.v. verblijf excl. alternatief overnachten) 
Soort groep Aantal deelnemers korting 
Weekend : < 52 p. 15% 
(min. 2 nachten) Tussen 52 en 104 p. 20% 
 > 104 p. 25% 
Kampen (vanaf 4 nachten): < 52 p. 20% 
 Tussen 52 en 104 p. 25% 
 > 104 p. 30% 

 
 
    Cat. A  Cat. B  Cat. C  
Terreinforfait  
(incl. 2 terreinen)  

Per dag  29,13 EUR  35,41 EUR  58,26 EUR  

Terreinforfait  Per kamp  87,39 EUR  113,20 EUR  116,52 EUR  
Terreinforfait  Per weekend  29,13 EUR  35,41 EUR  58,26 EUR  
Opkuis (via 
Warande)  

Per begonnen 
uur/persoon  

41,59 EUR  41,59 EUR  41,59 EUR  
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2. Materiaal 
 
Omschrijving Prijs 2023 
Go-cart-set (5stuks/set - max 3 sets) - prijs per dag per set  

Mini-go-cart-set (5stuks/set - max 2 sets) - prijs per dag per set  

Kleuterfietsen (5 stuks/set - max 3 sets) - prijs per dag per set  

Peuterloopfietsset (5 stuks/set - max 2 sets) - prijs per dag per set  

Grote spelenset (= reuzespelen als mikado, rolton, parachute, frisbee, bal, bandkar, 
reuze 4 op een rij, touwtrektouw) - prijs per dag 

 

Reuzendamspel - prijs per dag  

Reuzenschaakspel - prijs per dag  

Reuzencroquet - prijs per dag  

Freeplayer (= multisportaanbod van badminton, basket-, volley- en korfbal) - prijs per 
dag 

 

 

Zandkoffer (vormpjes, kleine zandschepjes, emmertjes, - 
prijs per koffer per dag 

 

Set groter zandspeelgoed (vrachtwagens, kruiwagens, grotere zandschepjes - 5 stuks van 
elk/set - max 5 stuks) - prijs per set per dag 

 

Buitenspeelkoffer (bevat een gevarieerd aanbod van buitenspelmateriaal zoals softbal, 

wel, elke speelkoffer bevat een ander assortiment - max 5 stuks) - prijs per koffer per 
dag 

4 

 

Mobiele barbecue (=een mobiele barbecue en een box met bak- en poetsmateriaal - max 
3) - prijs per stuk 

 

  

Beamer + scherm (zonder geluid - max 2 sets) - prijs per set per dag  

Mobiele flatscreen - prijs per dag  

Mobiele geluidsinstallatie + micro en statief - prijs per set per dag  

Suikerspinmachine (excl. suiker en stokjes) - prijs per dag  

 

Educatieve sessie imker (= een begeleide activiteit van een groep van max. 25 kinderen 
(kleuter tot en met en derde graad lager): kennismaken met de bijen, de bijenkorven, de 
leefomgeving van bijen. Er wordt gebruik gemaakt van een lespakket met eventueel 
materialen om ter plaatse te gebruiken (demobijenkast  honing slingeren (seizoen)). De 
deelnemende kinderen kunnen proeven van de plaatselijke honing.) - prijs per sessie 

 

Educatieve sessie dierenpark (= een begeleide activiteit van een groep van max. 25 
kinderen (kleuter en eerste graad lager): kennismaken met het dierenpark, de dieren, de 
accommodatie en de leefomgeving van de dieren. Er wordt gebruik gemaakt van een les- 
en spelpakket met uitdagingen om ter plaatse te gebruiken en eventueel achteraf verder 
mee te werken op school. De deelnemende kinderen ontvangen elk een bruikbaar De 
Warande-gadget.  ) - prijs per sessie 

 

 

Herstel- - 
tegen kostprijs herstelling of vervanging materiaal 
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Artikel 2: Het bedrag van de retributie wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de gezondheidsindex via 
onderstaande formule: 
 
Bedrag retributie jaar X = bedrag retributie jaar 2023 x index september jaar (X-1) 
 Index september 2022 
 
De geïndexeerde bedragen worden niet afgerond behalve voor volgende retributies wordt er afgerond op 0,5: 
- publiek sanitair 
- markten (losse standplaatsen) 
- doortrekkersterrein (standplaats) 
- aanmeerfaciliteiten 
 
Indien resultaat afronding status quo is, wordt de volgende indexering berekend op het niet-afgeronde bedrag. 
 
Artikel 3: Alle tarieven zijn exclusief BTW, behoudens specifiek anders vermeld in het reglement. 
BTW zal in rekening gebracht worden op de factuur conform de BTW-wetgeving. 
 
Artikel 4: De retributie wordt betaald binnen dertig dagen vanaf de verzending van de factuur of in voorkomend 
geval contant tegen afgifte van een kwijting. 
 
Artikel 5: 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 6: 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 7 : Bij niet betaling van de laatste waarschuwing wordt het verschuldigd retributiebedrag voor 
invordering aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt. De kosten hiervoor vallen integraal ten laste van de 
retributieplichtige. 
 
Artikel 8: De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 
177 2° Decreet Lokaal Bestuur, of via gerechtelijke weg. 
 
Artikel 9: Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
 
 

 
 
 
 


