TARIEVEN

gemeentelijke sportinfrastructuur 2016-2019

SPORTCENTRUM
DUINENEIND
Duineneind 15,
Kasterlee

inwoners
gemeente
Kasterlee:
BASISTARIEF
TARIEF B

jeugd en
senioren:

erkende
Kastelse
verenigingen:

TARIEF A

TARIEF C

buiten
gemeente/zelfstandige
lesgever:
TARIEF X

1/3 sporthal
(1 terrein)
volledige sporthal (3
terreinen)
polyvalente
gevechtsportzaal

€ 4,5/uur

€ 2,5/uur

€ 3,5/uur

€ 10/uur

€ 13,5/uur

€ 7,5/uur

€ 10,5/uur

€ 30/uur

€ 4,5/uur

€ 2,5/uur

€ 3,5/uur

€ 10/uur

polyvalente danszaal

€ 4,5/uur

€ 2,5/uur

€ 3,5/uur

€ 10/uur

€ 2,5/persoon

€ 2,5/persoon

€ 2,5/persoon

€ 2,5/persoon

€ 13

€ 13

€ 13

€ 13

€ 12/uur

€ 10/uur

€ 11/uur

€ 24 /uur

inwoners
gemeente
Kasterlee:
BASISTARIEF
TARIEF B

jeugd en
senioren:

erkende
Kastelse
verenigingen:

TARIEF A

TARIEF C

€ 4,5/uur

€ 2,5/uur

€ 3,5/uur

€ 10/uur

DE VLIEGER
Mgr.Heylenstraat 20,
Kasterlee
minisporthal + kleedkamer

€ 5,5/uur

€ 3/uur

€ 4,25/uur

€ 12/uur

SPORTCENTRUM
TIELENHEI
Prijstraat 68, Tielen

inwoners
gemeente
Kasterlee:
BASISTARIEF
TARIEF B

jeugd en
senioren:

erkende
Kastelse
verenigingen:

TARIEF A

TARIEF C

kleedkamer met douche
voor buitensporten
6 beurtenkaart
Voetbalveld met 2
kleedkamers zonder
verlichting

GEMEENTELIJKE
TURNZALEN

DE PAGADDER
Schoolstraat 33,
Lichtaart
TURNZAAL TIELEN
Kerkstraat 1, Tielen

buiten
gemeente/zelfstandige
lesgever:
TARIEF X

buiten
gemeente/zelfstandige
lesgever:

TARIEF X
1/3 sporthal
(1 terrein)
volledige sporthal
kleedkamer met douche
voor buitensporten

€ 4,5/uur

€ 2,5/uur

€ 3,5/uur

€ 10/uur

€ 13,5/uur

€ 7,5/uur

€ 10,5/uur

€ 30/uur

€ 2,5/persoon

€ 2,5/persoon

€ 2,5/persoon

€ 2,5/persoon
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6 beurtenkaart
voetbalveld/jogpiste
zonder verlichting, met 2
kleedkamers
verlichting
buitensportvelden

€ 13

€ 13

€ 13

€ 13

€ 12/uur

€ 10/uur

€ 11/uur

€ 24 /uur

€ 2,5/uur

€ 2,5/uur

€ 2,5/uur

€ 5/uur

VOORWAARDEN
1. De retributie is mogelijk per half uur indien de reservatie een minimum van 1 volledig uur omvat.
Voor elk bijkomend half uur wordt de retributie van het uurtarief gehalveerd.
2. Vrijstelling van de retributie wordt verleend aan de scholen van Kasterlee – Lichtaart – Tielen
tijdens de schooluren en aan de buitenschoolse kinderopvang, uitgezonderd het gebruik van de
douches.
3. Heffing van bijzondere retributie, gelijk aan het basistarief, bij niet opdagen van de
huurvrijgestelden in de sportaccommodatie zonder verwittiging.
4. Heffing van bijzondere retributie, gelijk aan het basistarief, bij annulering van een reservatie
minder dan
7 dagen voorafgaand aan de activiteit.
5. Toelichting bij de tarieven:

A-tarief: geldig voor jeugdploegen (tot en met 18 jaar) van erkende verenigingen en voor
seniorenploegen (+55 jaar) van erkende verenigingen

B-tarief (basistarief): geldig voor inwoners van gemeente Kasterlee

C-tarief (clubtarief): geldig voor erkende Kastelse verenigingen, voor scholen uit Kasterlee,
Lichtaart en Tielen, voor gemeentelijke adviesraden

D-tarief: dagtarief voor indoor meerdaags evenement (tornooi, sportdag,…)
erkende
Kastelse
verenigingen

niet-erkende
verenigingen

€ 170/dag

€ 340/dag

inclusief kleedkamers en
2 uur opstellen en 2 uur
opruimen zonder poetsen

€ 80/dag

€ 160/dag

zelf opruimen, poetsen
inbegrepen

Poetsen uurtarief

€ 25/uur

€ 25/uur

huur
vloerbeschermingsmat
30m/1,5m

€ 3 /mat

€ 3/mat

D-tarief
gebruik van
sportcomplex Duineneind
of Tielenhei
gebruik van domus
(lokaal gelijkvloers in
sporthal Tielenhei)

opmerking

Indien accommodatie vuil
wordt achtergelaten
2 leden van de club helpen
bij het leggen, opruimen en
kuisen van de matten
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E-tarief: dagtarief voor outdoor evenement (toertocht, jogging, voetbaltornooi,…)

E-tarief
gebruik van
buitenomgeving
sportcomplex Duineneind
of Tielenhei
gebruik van domus
(lokaal gelijkvloers in
sporthal Tielenhei)

niet-erkende
verenigingen

opmerking

€ 170/dag

€ 340/dag

exclusief kleedkamers,
inclusief 2 uur opstellen en
2 uur opruimen zonder
poetsen

€ 80/dag

€ 160/dag

zelf opruimen, poetsen
inbegrepen

€ 25/uur + € 25
vaste kost
poetsen

€ 25/uur + € 25
vaste kost
poetsen

zelf opruimen, poetsen
inbegrepen

poetsen

€ 25/uur

€ 25/uur

huur
vloerbeschermingsmat
30m/1,5m

€ 3/mat

€ 3/mat

2 leden van de club helpen
bij het leggen, opruimen en
kuisen van de matten

€ 25/dag + 25
vaste kost
poetsen

€ 25/dag + 25
vaste kost
poetsen

Zelf opruimen, poetsen
inbegrepen

1 kleedkamer

Sanitaire blok


erkende
Kastelse
verenigingen

X-tarief (extra tarief): geldig voor aanvragers van buiten de gemeente, zelfstandige lesgevers
(inwoner of geen inwoner)

