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Toeristische folders 
Retributiereglement 

 

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

 

Artikel 1.- 

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn van zes jaar eindigend op 31 
december 2019, wordt een retributie geheven op de terbeschikkingstelling van 
toeristische brochures, plannen en andere publicaties. 

Artikel 2.- 

De retributies voor de toeristische brochures, postkaarten en andere publicaties 
worden als volgt vastgesteld: 

A. Fietsknooppuntennetwerk Provincie Antwerpen: 

• Fietsbox (5 kaarten fietsplezier langs knooppunten): 19,95 euro 
• Fietsbox Limburg:      12,50 euro 
• nr. 1  Antwerpse Kempen noordwest:    5,95 euro 
• nr. 2  Antwerpse Kempen noordwest/Antwerpen: 5,95 euro 
• nr. 3  Antwerpen kempen zuidoost:    5,95 euro 
• nr. 4  Scheldeland:       5,95 euro 
• nr. 5  Antwerpse kempen zuidwest:   5,95 euro 
• Antwerpen en omgeving:      5,00 euro 

B. Themaroutes Antwerpse Kempen: 

• Gouverneur Kinsbergenroute:    gratis 
• Molenroute:        gratis 
• Waterfietsroute:       gratis 
• Trappistenroute:       gratis 
• Kleidabbersroute:       gratis 
• Aardbeienroute:       gratis 
• Keizer Karelroute:       gratis 
• Gouden Carolusroute:      gratis 
• Conscienceroute:       2,00 euro 
• Achtzalighedenroute:      1,50 euro 
• Groene Netekant:      1,50 euro 
• Boomgaardroute:       2,00 euro  
• Arkelroute:       1,50 euro 
• Netelandroute:      1,50 euro  
• Pallieteren langs de Nete:     2,00 euro 
• Kastelenroute:       2,00 euro 
• Kapittelroute:      2,00 euro 
• Vallei van de Grote Nete:     1,50 euro 
• Heideroute:        2,00 euro 
• Het Grensland:       1,50 euro 
• Scheldedijkroute:      2,00 euro 
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C. Wandelnetwerk: 

• Kempense Beemden:       8,00 euro 

• Kempense Heuvelrug:       8,00 euro 

• De Merode - vernieuwde versie maart 2013:    8,00 euro 

• Kempense netevallei:       8,00 euro 

• Kempense hoven:          8,00 euro 

• Kempense kolonies:         8,00 euro 

• Kempense meren:        8,00 euro 

• Kempens landgoed:        8,00 euro 

D. Themawandelingen in Zandhoven: 

• Schoutvorstpad:      gratis 
• Hovorstpad:        gratis 
• Hof van Lierepad:       gratis 
• Molenpad:        gratis 
• Beerbox:       3,00 euro 
• GR-gids Streek Kempen:      18,00 euro 
• Stafkaarten:       7,95 euro 

Artikel 3.- 

De retributie wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het stuk tegen afgifte 
van een ontvangstbewijs. 

De particulieren en de privé-instellingen die wensen dat de gevraagde stukken hen 
per post zouden toegezonden worden, dienen het bedrag van de verzendingskosten 
vooraf te betalen aan de betrokken dienst. 

Artikel 4.- 

Afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid worden 
overgemaakt. 


