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Evenementenhal De Populier  
Retributiereglement 

 

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

Gewijzigd door het directiecomité van AGB Zandhoven op 2 maart 2016 
en door de Raad van Bestuur van AGB Zandhoven op 10 oktober 2017 

 

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): 

a. De gemeente Zandhoven, de aan de gemeente ondergeschikte besturen, de 
gemeentelijke adviesraden en de diensten van de gemeente Zandhoven en 
van de aan de gemeente ondergeschikte besturen: 250 euro per dag 
vermeerderd met 100 euro schoonmaakkosten (BTW incl.); 

b. Onderwijsinstellingen en verenigingen gevestigd in de gemeente Zandhoven 
en private personen wonende in de gemeente Zandhoven: 250 euro per dag 
vermeerderd met 100 euro schoonmaakkosten (BTW incl.); 

c. Verenigingen of private personen niet gevestigd of niet-wonende in de 
gemeente Zandhoven en bedrijven: 750 euro per dag vermeerderd met 100 
euro schoonmaakkosten (BTW incl.); 

d. Voor huwelijks- of  samenlevingsfeesten waarvan een van de partners 
ingeschreven is in de gemeente Zandhoven of waarvan het koppel zich zal 
vestigen in de gemeente Zandhoven: 750 euro per dag vermeerderd met 100 
euro schoonmaakkosten (BTW incl.); 

e. Voor burgerlijke begrafenisdiensten: 500 euro per dienst vermeerderd met 
100 euro schoonmaakkosten (BTW incl.). 

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

a. De gemeente Zandhoven, de aan de gemeente ondergeschikte besturen, de 
gemeentelijke adviesraden en de diensten van de gemeente Zandhoven en 
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van de aan de gemeente ondergeschikte besturen: 8 euro per gebruik (BTW 
incl.); 

b. Onderwijsinstellingen en verenigingen gevestigd in de gemeente Zandhoven: 
8 euro per gebruik (BTW incl.); 

c. Private personen ingeschreven in de gemeente Zandhoven: 10 euro per 
gebruik (BTW incl.); 

d. Verenigingen of private personen niet gevestigd of niet wonende in de 
gemeente Zandhoven: 25 euro per gebruik (BTW incl.); 

e. Voor commerciële doeleinden: 100 euro per gebruik (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 en firma’s niet gevestigd in 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 firma’s niet gevestigd in 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 en firma’s niet gevestigd in 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.- 

De verkoopprijs van de standaard dranken aan de gebruikers wordt als volgt 
vastgesteld: 

Drank Volume 
Verkoopprijs (in 

euro, BTW excl.) BTW 

Maes Pils 24* 25 cl 19,00 21% 

Maes Pils vat 30 liter  81,00 21% 

Maes Pils vat 50 liter  133,00 21% 

Grimbergen blond 24* 33 cl 32,00 21% 
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Grimbergen donker 24* 33 cl 32,00 21% 

Brugs 24* 25 cl 19,00 21% 

Duvel 24* 33 cl 31,00 21% 

Palm 24* 25 cl 17,00 21% 

Palm vat 20 liter  62,00 21% 

Kempisch Vuur blond 24* 33 cl 33,00 21% 

Kempisch Vuur blond vat  83,00 21% 

Kempisch Vuur donker 24* 33 cl 33,00 21% 

Kempisch Vuur donker vat  83,00 21% 

Kriek Mort Subite 24* 25 cl 27,00 21% 

Kriek Mort Subite vat 20 liter  85,00 21% 

Westmalle trappist dubbel  24* 33 cl 26,00 21% 

Westmalle trappist tripel  24* 33 cl 32,00 21% 

Westmalle trappist vat 30 liter  98,00 21% 

Ordal water met gas  12* 1 l 7,00 21% 

Ordal water zonder gas 12* 1 l 7,00 21% 

Ordal limonade wit 12* 1 l 13,00 21% 

Ordal limonade geel 12* 1 l 13,00 21% 

Looza fruitsap 24* 20 cl 17,00 21% 

Coca cola 12* 1 l 23,00 21% 

Coca cola 24* 20 cl 14,00 21% 

Coca cola light 12* 1 l 23,00 21% 

Coca cola light 24* 20 cl 14,00 21% 

Lipton ice tea 24* 25 cl 19,00 21% 

Schweppes tonic 24* 20 cl 22,00 21% 

Fanta 24* 20 cl 16,00 21% 

Fristi 24* 20 cl 18,00 21% 

Gini 24* 20 cl 22,00 21% 

Koffiepakje voor koffiepercolator 250 gr. 5,00 21% 

Koffiebuidel voor groot 
koffiezettoestel  

1 2,00 21% 

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:  
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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; 

b. 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; 

c. 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.  

 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 2014 en geldt tot 31 december 2019. 


