
Retributies Uitleenwinkel 

Artikel 1: De hierna vermelde retributies met ingang van 1 januari 2016 werden als volgt 

vastgesteld: 

- Waarborg 

Per reservatie/evenement: € 150,00 

 

- 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 

• Gebruik grote stroomgenerator (incl. brandstof/stroom) € 100,00 per dag 

 

- Boetes 

• Annuleren reservatie op minder dag 10 dagen voor evenement € 25,00 

• Overschrijden leentermijn: € 100,00 per dag vertraging 

• Prestaties door in gebreke zijn bij levering en/of afhaling materiaal: € 30,00 per uur (*) 

• Onvoorziene prestaties voor het ontleend materiaal door o.a. niet correct opstapelen of 

opbergen: € 30,00 per uur (*) 

• Reiniging materiaal door stadspersoneel: € 30,00 per uur (*) 

• Reiniging materiaal door externe firma: Kostprijs firma 

• Herstelling materiaal door stadspersoneel: € 30,00 per uur (*) 

• Herstelling materiaal door externe firma: Kostprijs firma 

• Onherstelbare schade of verlies materiaal: Vervangwaarde materiaal 

(*) Voor elke prestatie wordt minimaal één uur aangerekend, waarbij voor iedere begonnen periode 

van één uur een vol uur wordt aangerekend vermeerderd met de eventuele kostprijs van de 

materialen. 

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.  
 
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: Indien de retributie niet betaald werd binnen dertig na verzendingsdatum van de factuur, 
brengen de verschuldigde sommen ten voordele van de gemeente verwijlintresten op die zullen 
toegepast en berekend worden overeenkomstig de regelen, geldend voor de directe rijksbelastingen.  
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. 

Gemeenteraadsbeslissing 14 december 2016 agendapunt 6 


