TARIEVEN ACCOMMODATIE

AGB Zottegem

aanpassing RvB 14/12/2015 - van toepassing vanaf 01/01/2016
aanvulling RvB 06/06/2016

voor gebruikers NIET woonachtig in Zottegem: tarieven van punt 1 tem 19 = tarief + € 2,00
1. Sporthal Helios + Smissenhoek + De Kassei
tarief per uur
jeugdtrainingen en -wedstrijden per uur
Zottegemse scholen per uur
Andersvaliden - per uur
schoolsportdag
2. Sporthal Bevegemse Vijvers (met basisverlichting)
tarief per uur
tarief per uur
tarief per uur
jeugdtrainingen en -wedstrijden per uur
jeugdtrainingen en -wedstrijden per uur
jeugdtrainingen en -wedstrijden per uur
scholen per uur
scholen per uur
scholen per uur
schoolsportdag
schoolsportdag
schoolsportdag
andersvaliden per uur
andersvaliden per uur
andersvaliden per uur
extra verlichting (500 lux) /uur

€
9,00
5,00
6,50
7,00
17,50
1/3 & 1/2
2/3
volledige zaal
1/3 & 1/2
2/3
volledige zaal
1/3 & 1/2
2/3
volledige zaal
1/3 & 1/2
2/3
volledige zaal
1/3 & 1/2
2/3
volledige zaal

9,00
17,50
23,00
5,00
10,50
23,00
6,50
10,50
23,00
17,50
35,00
52,00
7,00
14,50
21,00
2,00

3. Polyvalente zaal + zaal B2
tarief per uur
schoolsportdag
andersvaliden per uur
jeugdtrainingen per uur

7,50
17,50
7,00
3,50

4. Judolokaal
tarief per uur
clubs en scholen per uur
schoolsportdag
andersvaliden per uur

7,50
3,50
11,50
3,50

5. Atletiekaccommodatie
wedstrijden : Zottegemse clubs en scholen
clubtrainingen
sportlessen scholen
reservatie sportlessen scholen per uur
schoolsportdag
andersvaliden per uur

43,00
5,00
vrij gebruik
4,00
14,50
5,00

6. Voetbalveld A
clubs of scholen per wedstrijd
tornooien per dag
verlichting per uur (basis)

57,50
175,00
11,50

7. Voetbalveld Erwetegem
clubs en scholen per uur
schoolsportdag
8. Kunstgrasveld
per wedstrijd (incl. cafetaria)
per dag (incl. cafetaria)
per uur
verlichting/uur
9. Voetbalveld C (grasveld)
reservatie clubs en scholen per uur
sportlessen scholen
schoolsportdag
festiviteiten voor verenigingen (met inkomgeld)
festiviteiten voor verenigingen (zonder inkomgeld)
commerciële activiteiten
10. Schietstand
enkel te gebruiken door Zottegemse clubs
11a. Baseballveld
Zottegemse clubs en scholen per uur
schoolsportdag
andersvaliden per uur

8,00
14,50
reductie - 18 jaar
35,00
90,00
10,00
5,00

60,00
170,00
18,00
5,00

5,00
vrij gebruik
14,50
145,00
57,50
290,00

6,00

8,00
14,50
7,50

11b. Omnisport grasveld (naast baseballveld)
reservatie clubs en scholen per uur (krijgen altijd voorrang)
sportlessen scholen, recreatie, …
schoolsportdag
andersvaliden per uur

8,00
vrij gebruik
14,50
7,50

12. Festivalweide = Omnisport grasveld (achter speelweide)
sport
festiviteiten voor verenigingen zonder inkomgeld (zonder tent) per dag
festiviteiten voor verenigingen met inkomgeld (met of zonder tent) per dag
commerciële activiteit

vrij gebruik
57,50
145,00
290,00

13. Petanqueterreinen
14. Beachvolley
15. Finse Piste
16, Parking
17. Speelweide

vrij gebruik
vrij gebruik
vrij gebruik
vrij gebruik
vrij gebruik

18. Tafeltenniszaal
individuelen per uur
groepstarief per uur (vanaf 15)
huur palet
scholen per uur / per leerling (palet gratis)
zaal per uur (zonder tafels)
tafeltennisclub per uur
douches per gebruiker
douches groepen
schoolsportdag per dag

1,50
15,00
0,50
1,50
6,00
4,50
1,50
17,50
43,00

19. Kleedkamers* / tarief per kleedkamer
kleedkamers
individueel

17,50
1,50

20. Zwembad
reservatie zwembad buiten openingsuren publiek :
per uur - tot 50 personen
per uur - meer dan 50 pers. / recreatiezw.
zwemclub
volledig bad
½ zwembad
gebruik 1 baan
ochtendtrainingen
watersportclubs per uur
individuelen (vanaf 12 jaar)
individuelen reductie
beurtkaarten (12)
beurtkaarten reductie (12)
schoolzwemmen per zwemmer / Zottegemse scholen
schoolzwemmen niet Zottegemse scholen
jeugdgroepen (vanaf 15)
grabbelpashouders : per zwemmer
groepen volwassenen (vanaf 15) : per zwemmer
jaarabonnement
jaarabonnement reductie
brevet
brevet - embleem
zwemlessen volwassenen (10 beurten)
zwemlessen reductie (10 beurten)
babyzwemmen (10 beurten)
zwangerschapszwemmen (6 beurten)
zwangerschapszwemmen per beurt
aquajogging (10 beurten)
geurbaden(per 15 min)
KINDEREN ONDER DE DRIE JAAR GRATIS
reductietarief voor : jeugd beneden de 12 jaar, gepensioneerden, invaliden

45,00
65,00
17,00
9,00
3,00
10,00
45,00
2,00
1,70
20,00
17,00
0,75
1,50
1,50
1,50
1,70
100,00
85,00
1,00
0,50
55,00
45,00
55,00
40,00
8,00
55,00
2,50
gratis

21. Feestzaal Bevegemse Vijvers
volgens afzonderlijk retributiereglement
22. CAFETARIA HELIOS, SMISSENHOEK, STADION HEMELRIJK & VERGADERLOKAAL
TAFELTENNISZAAL (enkel voor Zottegemse verenigingen)
volgens afzonderlijk retributiereglement
23. VIP chalet
volgens afzonderlijk retributiereglement
24. Feestzaal Smissenhoek + cafetaria ( cafetaria niet bij competitiewedstrijden)
volgens afzonderlijk retributiereglement
25. Fuifzaal Bevegemse Vijvers
volgens afzonderlijk retributiereglement
26. Algemeen
waarborg sleutel
10,00
bij onreglementair gebruik van de sportaccommodatie wordt het gebruikelijk tarief vermenigvuldigd met twee
voor gebruikers niet woonachtig in Zottegem: tarieven van punt 1 tem 19 = tarief + € 2,00
reservaties hebben voorrang op vrij gebruik

