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DE TARIEFREGELING VOOR HET GEBRUIK 
VAN DE EVENEMENTENHAL ‘DE POPULIER’ 

 

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 16 december 
2019 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 23 december 2019 

 

Artikel 1. 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven zal voor een evenement van cultuur of 
vermaak, dat plaats vindt in één of meerdere zalen van de evenementenhal “De 

Populier” en dat het in eigen naam en voor eigen rekening ten bezwarende titel 
organiseert, een inkomgeld van 5 euro (BTW incl.) innen van de bezoekers aan dit 
evenement. Er wordt geen gedifferentieerd tarief voorzien. 

Artikel 2. 

Voor de door het AGB Zandhoven overeenkomstig het gebruiksreglement ter 
beschikkinggestelde zalen van de evenementenhal ‘De Populier’, gelden volgende 
tarieven: 

1. Ter beschikkingstelling van de grote zaal (inclusief keuken, toog en vestiaire): 

  
Gebruikers Ingeschreven in 

Zandhoven 

Niet-ingeschreven 

in Zandhoven 

  

Private personen 500 euro per dag 

vermeerderd met 

100 euro 

schoonmaakkosten 

(BTW incl.) 

  

1000 euro per dag 

vermeerderd met 

100 euro 

schoonmaakkosten 

(BTW incl.) 

  

Begrafenisdiensten 

van private 

personen 

250 euro per dag 

vermeerderd met 

100 euro 

schoonmaakkosten 

(BTW incl.) 

- 

  

  
Gebruikers Met 

maatschappelijke 

Met 

maatschappelijke 

zetel buiten 



 

 

Gemeentebestuur Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 2 

zetel in Zandhoven Zandhoven 

  

Gemeente 

Zandhoven, de aan 

de gemeente 

Zandhoven 

ondergeschikte 

besturen, de 

gemeentelijke 

adviesraden en de 

diensten van de 

gemeente 

Zandhoven en van 

de aan de gemeente 

ondergeschikte 

besturen en de 

onderwijsinstellingen 

in Zandhoven 

250 euro per dag 

vermeerderd met 

100 euro 

schoonmaakkosten 

(BTW incl.) 

- 

  

Verenigingen of 

groepen 

250 euro per dag 

vermeerderd met 

100 euro 

schoonmaakkosten 

(BTW incl.) 

1000 euro per dag 

vermeerderd met 

100 euro 

schoonmaakkosten 

(BTW incl.) 

  

Bedrijven 750 euro per dag 

vermeerderd met 

100 euro 

schoonmaakkosten 

(BTW incl.) 

1000 euro per dag 

vermeerderd met 

100 euro 

schoonmaakkosten 

(BTW incl.) 

2. Ter beschikkingstelling van de zalen Anemoon, Lotus, Anjer, Amaryllis of 
Margriet: 

Gebruikers Ingeschreven in 
Zandhoven  

Niet-
ingeschreven in 
Zandhoven 

Commer
ciële 
doeleind

en 

Private personen 25 euro (BTW incl.) 50 euro (BTW 
incl.) 

100 
euro 
(BTW 

incl.) 

 

 

Gebruikers Met 
maatschappelijke 

zetel in Zandhoven  

Met 
maatschappelijk

e zetel buiten 

Commer
ciële 

doeleind
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Zandhoven en 

Gemeente Zandhoven, 
de aan de gemeente 
Zandhoven 

ondergeschikte besturen, 
de gemeentelijke 
adviesraden en de 

diensten van de 
gemeente Zandhoven en 
van de aan de gemeente 

ondergeschikte besturen 
en de 

onderwijsinstellingen in 
Zandhoven 

10 euro (BTW incl.) - - 

Verenigingen of groepen 10 euro (BTW incl.) 25 euro (BTW 
incl.) 

100 
euro 

(BTW 
incl.) 

Bedrijven 50 euro (BTW incl.) 75 euro (BTW 
incl.) 

100 
euro 

(BTW 
incl.) 

  
3. Gebruik geluidsgeïsoleerde repetitieruimte: 2,5 euro per uur (BTW incl.). 

4. Gebruik bergruimte (opslagkast voor muziekinstrumenten): 10 euro per kast per 
maand (BTW incl.). 
5. Gebruik van het podium: 25 euro per dag voor private personen niet-ingeschreven 

in de gemeente Zandhoven en voor verenigingen of groepen en bedrijven met 
maatschappelijke zetel buiten Zandhoven (BTW incl.). 
6. Gebruik van de mobiele voortoog: 15 euro per dag voor private personen niet-

ingeschreven in de gemeente Zandhoven en voor verenigingen en groepen en 
bedrijven met maatschappelijke zetel buiten Zandhoven (BTW incl.). 
7. Gebruik van de geluidsinstallatie en/of andere digitale instrumenten: 10 euro per 

dag voor private personen niet-ingeschreven in de gemeente Zandhoven en voor 
verenigingen of groepen en bedrijven met maatschappelijke zetel buiten Zandhoven 
(BTW incl.). 

 

Artikel 3. 

Bij niet naleving van de voorschriften, zoals opgenomen in het gebruiksreglement 

van de evenementenhal “De Populier”, met betrekking tot het kuisvrij achterlaten 
van de zaal en/of lokalen, alsmede het gebruik van de keuken en de tapinrichting, 
zullen de om die reden door de gemeente uitgevoerde prestaties aangerekend 

worden aan 25 euro per uur (BTW incl.) per werknemer. 

Artikel 4. 
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De verkoopprijs van de standaard dranken aan de gebruikers wordt als volgt 

vastgesteld: 

  Grote flessen incl. btw 

  Plat Water € 0,71 

  Bruiswater € 0,71 

  Ordal limonade wit € 1,31 

  Ordal limonade geel € 1,31 

  Fruitsap € 1,48 

  Cola € 2,32 

  cola Light/zero € 2,32 

  Cecemel € 3,25 

  Ice tea € 2,78 

      

  Kleine flessen   

  Plat Water € 0,19 

  Bruiswater € 0,19 

  Cola € 0,71 

  cola Light/zero € 0,71 

  Ice tea € 0,96 

  Looza € 0,86 

  Tonic € 1,11 

  Fanta € 0,81 

  Fristi € 0,91 

  Gini € 1,11 
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  Maes € 0,96 

  jupiler NA € 1,06 

  Kriek mort subite € 1,36 

  Brugs tarwebier € 0,96 

  Palm € 0,86 

  Duvel € 1,56 

  Trappist Westmalle € 1,31 

  Tripel Westmalle € 1,61 

  Kempisch vuur blond € 1,66 

  Kempisch vuur donker € 1,66 

  Grimbergen blond € 1,61 

  Grimbergen donker € 1,61 

  De Koninck € 1,01 

      

  Vaten bier   

  Maes 30 liter € 98,01 

  Maes 50 liter € 160,93 

  Trappist Westmalle 30 liter € 118,58 

  Palm 20 liter € 75,02 

  Kriek 20 liter € 102,85 

  Kemp. Vuur 20 liter € 100,43 

      

  Koffie en thee   
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  Koffiebuidel groot koffietoestel € 2,42 

  Koffiepak percolator € 6,05 

  Theebuiltje € 0,12 

      

  Wijn en cava   

  Witte wijn € 5,35 

  Rode wijn € 5,35 

  Rosé wijn € 5,35 

  Cava € 9,12 

De in hoger tabel vastgestelde verkoopprijzen van dranken volgen de 
evolutie van de prijzen vermeld op de referentielijst van de Confederatie van 
Bierhandelaars. 

Het Directiecomité wordt gemachtigd telkenmale een wijziging in de vermelde 
referentielijst zich voordoet, de prijslijst voor de dranken aan te passen. 

Artikel 5. 

Indien het aanbod van andere dranken gewenst is en die: 

a) niet staan vermeld op hoger vermelde standaard drankenlijst, maar die wel zijn 
opgenomen op de drankenlijst van de verplichte afname bij de Brouwerijen Alken-

Maes door de door het Directiecomité aangewezen bierhandelaar ingevolge de 
overeenkomst afgesloten tussen het gemeentebestuur en de brouwerijen Alken 
Maes, en die door de gebruiker verplicht via en door het AGB Zandhoven bij de 

aangewezen bierhandelaar dienen besteld te worden; 
a) niet staan vermeld op de in artikel 5 opgenomen standaard drankenlijst, maar die 
wel van dezelfde soort zijn en die niet voorkomen op de drankenlijst van de 

verplichte afname van dranken bij de brouwerijen Alken-Maes, en die door de 
gebruiker via en door het AGB bij de aangewezen bierhandelaar dienen besteld te 
worden; 

b) niet staan opgenomen op de standaard drankenlijst of van een andere soort zijn 
en ook niet voorkomen op bedoelde verplichte afnamelijst en waarvan de gebruiker 
wenst dat ze via en door het AGB Zandhoven bij de aangewezen bierhandelaar 

worden besteld, 

zal de verkoopprijs van die dranken aan de gebruiker als volgt worden vastgelegd: 

verkoopprijs (excl. BTW) = de door de aangewezen bierhandelaar aan het AGB 

Zandhoven aangerekende prijs (excl. BTW) vermeerderd met 30%. 

Indien de gebruiker wenst dat versnaperingen (zoals chips, koekjes, melkdoosjes, 
klontjes suiker, bierworstjes, e.d.m.) via en door het AGB Zandhoven worden besteld 

bij de aangewezen bierhandelaar, dan zal de verkoopprijs van die versnaperingen 
aan de gebruiker op dezelfde wijze worden vastgelegd als hierboven. 
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Artikel 6. 

De verkoopprijzen van de dranken en versnaperingen tijdens een evenement, dat 

plaats vindt in één of meerdere zalen van de evenementenhal “De Populier” en dat 
het AGB Zandhoven in eigen naam en voor eigen rekening ten bezwarende titel 
organiseert, zullen door het Directiecomité van het AGB Zandhoven - afhankelijk van 

de aard van het evenement - bepaald worden. 

Artikel 7. 

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020 en geldt tot 31 december 2025. 
 


