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Gebruik sportcentrum Het Hofeinde en 
turnzaal GBS Zandhoven 

Retributiereglement 
 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2013 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 23 december 2013 

 

Artikel 1.- 

Voor het gebruik van het sportcentrum " Het Hof Einde " zullen de volgende 
vergoedingen worden betaald: 

1. Voor het gebruik van het gehele sportcentrum (terrein en cafetaria): 

a. Voor verenigingen gevestigd in de gemeente Zandhoven: 

• 7,50 euro voor een wedstrijd zonder verlichting; 
• 12,00 euro voor een wedstrijd met verlichting; 

• 37,00 euro per dag wanneer een tornooi wordt georganiseerd of 
wanneer een  andere activiteit wordt ingericht die de gehele dag in 
beslag neemt. 

b. Voor verenigingen niet gevestigd in de gemeente Zandhoven: 

• 12,00 euro voor een wedstrijd zonder verlichting; 
• 25,00 euro voor een wedstrijd met verlichting. 

2. Voor het gebruik van het cafetaria: 

a. Voor verenigingen gevestigd in de gemeente Zandhoven: 7,50 euro per 
gebruik; 

b. Voor verenigingen niet gevestigd in de gemeente Zandhoven: 12,50 euro per 
gebruik; 

c. Voor private personen wonende in de gemeente Zandhoven: 7,50 euro per 

gebruik. 

Artikel 2.- 

Voor het gebruik van de turnzaal gelegen van de Gemeentelijke Basisschool van 
Zandhoven worden de volgende vergoedingen vastgesteld: 

a. voor sportclubs en verenigingen gevestigd in de gemeente: 2,50 euro per uur;  

b. voor de sportclubs en de verenigingen gevestigd buiten de gemeente 
Zandhoven: 10 euro per uur. 

Artikel 3.- 

De retributie wordt gevestigd op het ogenblik van het gebruik van het Sportcentrum 
"Het Hof Einde" en/of turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool van Zandhoven. De 

retributie zal betaald worden binnen de 30 dagen volgend op de verzending van de 
factuur. 
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Artikel 4.- 

De retributie wordt geheven voor een periode van zes jaar, aanvangnemend op 1 
januari 2014 en eindigend op 31 december 2019. 

Artikel 5.- 

Deze beslissing zal, voor nodig gevolg, aan de  toezichthoudende  overheid worden 

overgemaakt. 

 


