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TARIEVEN COC 

 
 

De gebruiker betaalt vooraf het huurgeld en de waarborg (en indien van toepassing, de schoonmaak) 

op het rekeningnummer BE530910 0032 2553 (BIC-code GKCCBEBB). 

 

In de tarieven zijn inbegrepen: de huur, het verbruik van nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit), 

verwarming, het gebruik van de sleutels, het gebruik van het ter beschikking gesteld materiaal 

behorend bij het infrastructuur en het opmaken van de staat van bevinding voor en na de activiteit. 

 

Verhuring  

 

Zaal Capaciteit Huurprijs 

per dag 

Huurprijs 

per halve 

dag * 

Weekend 

** 

Week 

*** 

Waarborg 

Kleine zaal 

met podium  

130 personen € 150 € 75 € 250 € 500 € 250 

Grote zaal 

met podium 

720 personen € 600 € 300 € 900 € 2000 € 350 

Keuken - € 100 € 50 € 150 € 250 € 100 

Kleine en 

grote zaal 

met podium + 

keuken 

850 personen € 800 €400 € 1200 € 2500 € 500 

 

*     geldt voor alle verhuringen van 4 uur of minder en tussen 9u en 18u 

**   zaterdag + zondag 

***maximum 7 opeenvolgende dagen       

 

Gunsttarief : de helft van de verhuurprijs (maximum 1x per jaar) voor alle verenigingen die lid zijn 

van of erkend zijn door een Stedelijke Raad 

 

Schadevergoeding 

 

Schadevergoeding wordt in mindering gebracht bij het terugbetalen van de waarborg. 

Indien het bedrag van de schadevergoeding hoger is dan het waarborgbedrag, wordt het verschil 

gefactureerd. 

 

Verenigingen die op regelmatige basis activiteiten organiseren in het stedelijk cultureel en 

ontspanningscentrum kunnen een abonnement aanvragen. Een abonnement kan toegekend worden 

indien er minimum 20 activiteiten per jaar georganiseerd worden die niet op zaterdag, zondag en 

feestdag plaatshebben. De tarieven voor een abonnement worden als volgt vastgesteld: 50€ voor 

maximum 4 uur voor gebruik van de grote zaal en 25€ voor maximum 4 uur voor gebruik van de 

kleine zaal. De waarborg voor een abonnement wordt eenmalig betaald tot de beëindiging ervan. 

Verenigingen die minimaal gedurende een weekend een zaal van het stedelijk cultureel en 

ontspanningscentrum gebruiken, kunnen repetities organiseren waarvoor volgende tarieven worden 

vastgesteld: 12,50€ voor maximum 4 uur gebruik van de grote zaal en 10€ voor maximum 4 uur voor 

gebruik van de kleine zaal. Repetities kunnen niet op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdag 

plaatshebben. Er dient geen afzonderlijke waarborg voor de repetities betaald te worden. 
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Eventuele gevraagde technische bijstand door stadspersoneel wordt als volgt vergoed : 

30eur/personeelslid/uur. 

Deze tarieven gelden voor alle gebruikers. 

 

Inbreuk Tarief 

Aard en/of inhoud van de activiteit verschilt van aangevraagde activiteit € 100 

Onderverhuring € 100 

Kleine zaal niet opruimen conform art. 20 van het reglement € 150 

Grote zaal niet opruimen conform art. 20 van het reglement € 300 

Keuken niet opruimen conform art. 20 van het reglement € 100 

Afval niet correct gesorteerd, afval achtergelaten € 100 

Toelaten van dieren in de gebouwen conform art. 16 van het reglement € 100 

Niet naleven van de toegelaten gebruiksduur Tarief huurprijs 

Niet naleven van veiligheidsvoorschriften conform artikels 12 en 13 + 

algemene veiligheidsvoorwaarden 

€ 800 + weigering 

toekomstig 

gebruik 

Meenemen van eigen drank (zowel alcoholisch als niet-alcoholisch) € 200 

Overige inbreuken € 100 

 

Materiaal (ontbrekend of beschadigd) Tarief (per stuk) 

Glas voor speciale bieren, wijn en champagne € 3,00 

Andere glazen  € 1,00 

Bestek € 2,00 

Servies (porselein) € 2,00 

Klein servies (inox) € 5,00 

Groot servies (inox) € 25,00 

Koffiekannen € 25,00 

Kookpotten € 150,00 

 

 


