Retributie Sporthal ‘De Dreef’

Basistarief:
- inwoners gemeente Vorselaar
- door de gemeente Vorselaar erkende verenigingen
- gemeentelijke adviesraden van Vorselaar
- overkoepelende schoolsportorganisaties
Tarief A:
- door de gemeente Vorselaar erkende verenigingen op uren dat zij zich inzetten voor senioren, personen met een
handicap/beperking of mensen in armoede of op uren dat zij uitsluitend werken met jeugd (-18 jaar)
- scholen/onderwijsinstellingen op het grondgebied van gemeente Vorselaar
Tarief B:
- niet-inwoners gemeente Vorselaar
- door de gemeente niet-erkende verenigingen van Vorselaar
- verenigingen en scholen/onderwijsinstellingen van buiten gemeente Vorselaar
- zelfstandige lesgevers/ gebruikers met winstgevend doel/ commerciële activiteiten
Sporthal ‘De Dreef’
Sporthal / uur
1/3 zaal
2/3 zaal
3/3 zaal
Spiegelzaal / uur
zonder muziek
met muziek
Squashterrein / uur
ma tot vrij voor 18.00 + WE
ma tot vrijdag na 18.00
Squashracket met bal / uur
Kleedkamer + douche zonder gebruik te maken van de
sporthal, spiegelzaal of squashterrein
individueel

Basistarief

Tarief A

Tarief B

4,00
8,00
12,00

2,00
4,00
6,00

8,00
16,00
24,00

6,00
7,00

3,00
3,50

12,00
14,00

3,00
6,00
1,40

1,50
3,00
0,70

6,00
12,00
2,80

0,60

niet van toepassing

1,20

Waarborg
Grote materiaalkast
Kleine materiaalkast

25,00
15,00

Annulatie sporthal en polyvalente zaal
14 dagen of meer dan 14 dagen voor de activiteit
7 dagen of meer dan 7 dagen voor de activiteit
Minder dan 7 dagen voor de activiteit

geen kosten
50 % van het gebruikstarief
100 % van het gebruikstarief

Annulatie squashterreinen
24 u of meer dan 24 u voor de activiteit
Minder dan 24 u voor de activiteit

geen kosten
100 % van het gebruikstarief

Bijkomende retributies
bij het niet naleven van drank-afspraken
bij het achterlaten van extra-bevuilde kleedkamer
bij het onderverhuren

25,00
30,00
120,00

Het gebruik van de kleedkamers en douches bij het gebruik van de sporthal, de spiegelzaal of de squashterreinen is
inbegrepen in de retributie.
De gebruiker betaalt zelf alle mogelijke taksen, belastingen, auteursrechten,… met uitzondering van de billijke
vergoeding. Hiervoor betaalt de gemeente het jaartarief.
De retributie moet betaald worden ter plaatse tegen afgifte van een ontvangstbewijs of binnen 1 maand na
ontvangst van het factuur.
Wie wil genieten van het basistarief, dient zelf aan te tonen dat hij/zij inwoner is van Vorselaar.

