DE TARIEFREGELING VOOR HET GEBRUIK
VAN HET SPORTCOMPLEX ‘HET VELD’
Goedgekeurd door 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.
Voor de door het AGB Zandhoven overeenkomstig het gebruiksreglement ter
beschikking gestelde zalen of terreinen van het sportcomplex " Het Veld " , gelden
volgende tarieven:
Accommodatie

De gemeente
Zandhoven en
de aan de
gemeente
ondergeschikte
besturen, de
gemeentelijke
adviesraden, de
diensten van de
gemeente en
van de aan de
gemeente
ondergeschikte
besturen, de
onderwijsinstelli
ngen en
verenigingen
gevestigd in
Zandhoven:

Verenigingen Individuele Firma’s &
niet
gebruikers: zelfstandigen:
gevestigd in
Zandhoven:

Sporthal:
-

Ganse hal:

€ 9/uur

€ 27/uur

€ 27/uur

€ 90/uur

-

1/3 hal:

€ 3/uur

€ 9/uur

€ 9/uur

€ 30/uur

€ 250/dag

€ 500/dag

€ 250/dag

Organisatie van
een evenement
in de sporthal

Gemeente & OCMW Zandhoven

€ 750/dag
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Zaal voor
gevechtssporte
n of danszaal

€ 3/uur

€ 9/uur

Organisatie van
een evenement
in de zaal voor
gevechtssporte
n of danszaal

€ 150/dag

€ 300/dag

Gebruik
vergaderlokaal

Gebruik van
kleedkamers of
douches door
sporters die
geen gebruik
maken van de
accommodaties
van het
sportcomplex

€ 9/uur

€ 150/dag

€ 25/
€ 25/
€
10/vergadering vergadering vergadering
of activiteit
of activiteit of activiteit

€ 5/uur per
kleedkamer

€ 30/uur

€ 450/dag

€ 50/
vergadering of
activiteit

€ 1,5 per
€ 15/uur per
persoon per
kleedkamer
gebruik

Squashbox:
Daluren
(a):

€ 4/uur

€ 10/uur

€ 8/uur

€ 10/uur

Piekuren
(b):

(a) Daluren = tijdens de werkdagen vóór 18.00 uur en op zaterdag en
zondag.
(b) Piekuren = tijdens de werkdagen na 18.00 uur.
Outdoor
tennisterreinen
(gravel)

€ 50 per jaar per persoon (enkel
voor inwoners Zandhoven)
€ 3 per uur (voor inwoners
Zandhoven
€ 4 per uur (voor niet-inwoners
Zandhoven)

Padelterreinen

€ 3 per uur (voor inwoners
Zandhoven
€ 4 per uur (voor niet-inwoners
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Zandhoven)
Aankoop squashbal
Aankoop padelballen
Huur squash- of
padelracket
Huur padelbal

€ 3 per bal
€ 6,5 per 3 ballen
€ 1 per beurt
€ 1 per bal (max. 3)

Alle hierboven aangegeven gebruiksvergoedingen & tarieven zijn inclusief
BTW.

Artikel 2.
De retributie wordt gevestigd op het ogenblik van het gebruik van sportcomplex "Het
Veld".
De retributie is betaalbaar door de aanvrager op het ogenblik van de aanvraag tot
het gebruik van een accommodatie. Een ontvangstbewijs zal afgeleverd worden. Bij
gebrek aan betaling op het ogenblik van gebruik van het sportcomplex zal de
retributie betaald worden binnen de dertig dagen volgend op de verzending van de
factuur.

Artikel 3.
De v.z.w. “Judo/Jujitsuclub Juzando”, met maatschappelijke zetel te 2240
Zandhoven, Hovenstraat nr. 4, is geen retributie verschuldigd in navolging van het
contract van 22 december 2011 voor het gebruik van de zaal voor gevechtssporten.

Artikel 4.
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025
wordt een retributie aangerekend voor het gebruik van het sportcomplex ‘Het Veld’.
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