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Tarieven De Populier  
met ingang van 1 januari 2020 

 

1. Grote zaal 

 

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 zetel 
in Zandhoven 

Met maatschappelijke zetel 
buiten 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.) 
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2. Ter beschikkingstelling van de zalen Anemoon, Lotus, Anjer, 
Amaryllis of Margriet: 

 

Gebruikers Ingeschreven in 
Zandhoven 

Niet-ingeschreven 
in Zandhoven 

Commerciële 
doeleinden 

Private personen 25 euro (BTW incl.) 50 euro (BTW incl.) 100 euro (BTW incl.) 

  

Gebruikers Met 
maatschappelijke 
zetel in Zandhoven 

Met 
maatschappelijke 
zetel buiten 

Zandhoven 

Commerciële 
doeleinden 

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.). 
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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.). 

 


