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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals heeft een retributiereglement voor zwembaden en recreatiedomein het Netepark. 
Het reglement werd goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 3 december 2019. Dit 
reglement geldt nog tot en met 31 december 2025.

Vanaf maandag 4 april 2022 zal de minigolf van zwembaden en recreatiedomein het Netepark 
opengesteld worden voor het publiek. Tot op heden was de minigolf enkel beschikbaar voor publiek 
tijdens de zomerperiode (juli-augustus). De minigolf is tijdens de zomerperiode inbegrepen in de 
toegangsprijs. Vanaf 4 april kan je dus als particulier een apart ticket kopen om te minigolfen. 
Hiervoor is echter nog geen tarief bepaald in het huidige retributiereglement van zwembaden en 
recreatiedomein het Netepark.

Voor het openen van de minigolf voor publiek zijn geen extra financiële middelen nodig. De uitleen 
van de materialen gebeurt via de balie aan de zwembaden.



Argumentatie
Het minigolfterrein van zwembaden en recreatiedomein Netepark is momenteel enkel toegankelijk 
voor bezoekers tijdens de zomervakantie (juli-augustus). Tijdens deze periode is het gebruik van de 
minigolf inbegrepen in de toegangsprijs. De andere 10 maanden per jaar wordt de minigolf niet 
gebruikt. De redenering in het verleden was dat de minigolf enkel opengesteld werd op het moment 
dat er toezicht kon voorzien worden via personeel. In functie van een kwalitatievere en bredere 
dienstverlening wil de stad in de toekomst de minigolf op meer momenten aanbieden aan de 
bezoekers. Het is mogelijk om de minigolf van zwembaden en recreatiedomein het Netepark aan te 
bieden vanaf het begin van de paasvakantie tot 30 september. 

Er wordt voorgesteld om een marktconforme prijs te hanteren, een toegangsprijs van 2,5 euro is 
billijk. Aan de klant zal een identiteitskaart gevraagd worden als waarborg voor de gebruikte 
materialen. Na gebruik en controle van het materiaal zal de identiteitskaart opnieuw aan de klant 
gegeven worden. Omdat het niet over een bedrag gaat wordt dit niet opgenomen in het 
retributiereglement.

De minigolf zal aangeboden worden vanaf de start van de paasvakantie tot en met 30 september. 
Deze periode zijn er seizoenarbeiders aanwezig om het onderhoud uit te voeren. Tijdens deze 
maanden zal de minigolf geopend zijn zoals de openingsuren van de zwembaden. Tijdens de 
zomerperiode (juli - augustus) is de toegangsprijs van de minigolf inbegrepen in het toegangsticket 
van zwembaden en recreatiedomein Netepark.

Onder paragraaf 3 'bepaling van het tarief' punt 'andere tarieven' wordt de retributie voor de 
minigolf opgenomen. 

Op vraag van de financiële dienst wordt er een extra artikel toegevoegd in verband met de 
terugbetaling van de waarborg. Waarborgen zouden maar beperkt in tijd terugbetaald mogen 
worden. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 21 februari 2022 het reglement principieel 
goed. 

Besluit
De gemeenteraad keurt de openingsuren voor  de minigolf van zwembaden en 
recreatiedomein  Netepark  goed.

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het retributiereglement voor het gebruik van zwembaden 
en recreatiedomein Netepark goed. 

Het retributiereglement voor het gebruik van zwembaden en recreatiedomein Netepark, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 december 2019, wordt opgeheven met ingang van het 
huidige reglement.

Retributies 2022-2025:

Retributiereglement voor het gebruik van zwembaden en recreatiedomein Netepark

1. Algemene bepalingen

De stad heft van 1 april 2022 tot en met 31 december 2025 een retributie op het gebruik van 
zwembaden en recreatiedomein Netepark.

Doel:



De stad wenst door sportinfrastructuur te exploiteren, de kwaliteit en samenhang van lokale 
gemeenschappen te verbeteren en te versterken.

2. Gebruiker

De retributie is verschuldigd door gebruikers van zwembaden en recreatiedomein Netepark.

3. Bepaling van het tarief

Te huren infrastructuur

• Wedstrijdbad: volledig of per baan

• Doelgroepenbad: half of volledig

• Recreatiebad

• Recreatie-infrastructuur

• Voetbalveld

• Evenementenweide exclusief voorbehouden voor sportieve evenementen.

Definities

Winterperiode: tijdens het schooljaar

Zomerperiode: tijdens de grote vakantie

Kinderen: kinderen tot 14 jaar

Ochtend- middagzwemmen: Enkel op weekdagen van 7.30 uur tot 8.30 uur en van 12 uur tot 16.30 
uur (uitgezonderd op woensdagen tot 13u). In de zomervakantie elke weekdag van 7.30 uur tot 8.30 
uur, tussen 12 uur en 12.30 uur en tussen 18.30 uur en 20 uur.

Begeleider: Als een persoon met een handicap niet zelf voor zijn of haar veiligheid kan instaan, mag 
er een begeleider per persoon mee binnen. Deze begeleider staat tijdens de volledige duur van het 
bezoek ononderbroken in voor de individuele begeleiding.

Tickets/tarieven

Basistarief inwoners individuele tickets: 7 euro

• Inwoners van Herentals krijgen 3,5 euro korting op het basistarief

• Kinderen, senioren 60+, andersvaliden krijgen 4 euro korting op het basistarief

• Ochtend- en middagzwemmers krijgen 4 euro korting op het basistarief

• Tijdens de zomerperiode krijgen Herentalsenaren gratis toegang tot het droge gedeelte 
(exclusief zwembaden).

Basistarief niet-inwoners individuele tickets: 7 euro

• Niet-inwoners van Herentals krijgen 1,50 euro korting op het basistarief tijdens de 
winterperiode

• Kinderen en andersvaliden krijgen 2,50 euro korting op het basistarief tijdens de 
winterperiode

• Kinderen en andersvaliden krijgen 1,50 euro korting op het basistarief in de zomerperiode

• Ochtend- en middagzwemmers krijgen 3,50 euro korting op het basistarief.



Kinderen tot 3 jaar betalen geen toegangsticket

Tarieven meerbeurtenkaarten

10-beurtenkaart: het individuele tarief x 9

20-beurtenkaart: het individuele tarief x 16

Tarieven jaarabonnement:

• Inwoners Herentals: 210 euro

• Niet-inwoners Herentals: 250 euro

• Kinderen en andersvaliden, krijgen 25 % korting op het geldende jaartarief

• Senioren 60+ uit Herentals krijgen 25 % korting op het geldende jaartarief

• Ochtend-middagzwemmers krijgen 10 % korting op het geldende jaartarief

Gezinsabonnement voor 6 maanden: 250 euro

Waarborg: 5 euro per meerbeurtenkaart en abonnement

Huurtarieven infrastructuur

Enkel gebruikers van volgende categorieën kunnen infrastructuur huren:

• Categorie A: stad en OCMW Herentals, AGB sport en recreatie Herentals, EVA vzw 
Handelshart Herentals, erkende Herentalse adviesorganen voor het uitvoeren van hun 
basisopdracht advisering

• Categorie B: erkende Herentalse verenigingen volgens het erkenningsreglement van de stad 
Herentals, bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen en 
onderwijsinstellingen op het grondgebied Herentals en Herentalse politieke partijen

• Categorie C: niet-erkende Herentalse organisaties en verenigingen zonder winstgevend 
oogmerk, niet-Herentalse organisaties en verenigingen zonder winstgevend oogmerk en 
onderwijsinstellingen buiten het grondgebied Herentals

• Categorie D: alle overige gebruikers.

Huur zwembad:

• Volledig zwembadcomplex per 4 uur: 2.600 euro

• 1 zwembad voor wedstrijd per 4 uur: 867 euro

• 1 baan van het wedstrijdbad per uur: 20 euro

• Half doelgroepenbad per uur: 60 euro

• Recreatiebad tijdens openingsuren per uur: 60 euro

• Recreatiebad buiten de openingsuren per uur: 220 euro

• Groepstarief voor groepen uit Herentals: 2,50 euro per persoon

• Groepstarief voor groepen buiten Herentals: 3 euro per persoon

Recht op groepstarief : de groep moet een erkende vereniging zijn die uit minimaal 15 personen 
bestaat en vooraf reserveert (facturatieadres). Per 10 deelnemers wordt 1 begeleider gratis 
toegelaten als toezichthouder.



Huurtarieven voor scholen (tijdens schooluren):

• Recreatie-infrastructuur per 4 uur per leerling: 1 euro*

• Doelgroepenbad, wedstrijdbad en recreatiebad per begonnen uur per leerling: 2 euro*

Huur voetbalveld:

• Per training: 40 euro

• Per wedstrijd: 80 euro

• Toernooi per dag: 320 euro

Huur sportieve evenementenweide:

• Evenementenweide: 150 euro per dag

Andere tarieven

• Gebruik zwembad voor jarigen: 0 euro

• Verkoop zwemdiploma’s: 1 euro

• Verkoop voorbereidend reddersbrevet: 2,50 euro

• Verkoop babyzwemluier: 1,50 euro

• Verkoop zwembandjes: 5 euro

• Verkoop zwembroeken/badpakken kinderen: 12 euro

• Verkoop zwembroeken/badpakken volwassenen: 15 euro

• Jeton voor geur-bad of aromastoombad per 15 minuten: 2,50 euro

• Toegang minigolf: 2,50 euro per persoon (enkel van toepassing vanaf de paasvakantie tot 30 
september, uitgezonderd tijdens de grote vakantie)

• Vergoeding bij verloren of defecte minigolfstick: 5 euro

• Vergoeding bij verloren minigolfbal: 1 euro

Verjaardagsfeestjes

Bij verjaardagsfeestjes krijgt de jarige steeds gratis toegang.

Verjaardagsfeestjes moeten minimum 2 dagen vooraf gereserveerd worden. Op vertoon van de 
bevestigingsmail betalen kinderen 2,50 euro voor een zwembeurt. Daarna betalen ze het resterende 
bedrag aan de cafetaria op vertoon van de mail.

Basisvergoeding voor alle diensten van de stad Herentals:

• Voor het gebruik van de zwembaden Netepark en het recreatiepark Netepark door alle 
diensten van de stad Herentals (aqua-activiteiten, zwemlessen, vormingsactiviteiten, 
sportkampen, initiaties, fysieke training eigen personeel, evenementen, initiatieven van alle 
gemeentelijke diensten, …) wordt jaarlijks een forfaitair bedrag door het AGB Sport & 
Recreatie Herentals aangerekend van 70.000 euro.

• Voor het gebruik van de speeltuin door het brede publiek buiten de openingsuren van de 
openluchtzwembaden, wordt jaarlijks een forfaitair bedrag door het AGB Sport & Recreatie 
Herentals aangerekend van 11.250 euro.



Alle tarieven in dit reglement zijn inclusief btw. De btw-tarieven worden toegepast conform het btw-
wetboek.

4. Verminderingen

1. Het voordeeltarief voor inwoners van de stad Herentals wordt toegestaan indien de 
bezoeker, op spontaan vertoon van een identiteitsbewijs, kan aantonen dat hij/zij inwoner is 
van Herentals.

2. Het voordeeltarief voor kinderen -14 jaar, senioren +60 jaar en andersvaliden wordt 
toegestaan op spontaan vertoon van een identiteitsbewijs. Voor kinderen -14 jaar en voor 
senioren +60 jaar de persoonlijke identiteitskaart, voor andersvaliden de geldige 
mindervalidenkaart.

3. Herentalse houders van een vrijetijdspas genieten van een korting van 50 % op het 
individuele tarief.

Op huurtarieven van infrastructuur ontvangt:

• Categorie D betaald het basishuurtarief

• Categorie C 50 % korting op het huurtarief

• Categorie B 75 % korting op het huurtarief

• Categorie A zit vervat in het jaarlijks forfaitair bedrag

*Op huurtarieven voor scholen is enkel categorie B en C van toepassing en ontvangt categorie B 
0,50 euro korting per leerling en niet de kortingen zoals hierboven vermeld.

5. Waarborg

Per abonnement wordt een waarborg van 5 euro gevraagd. Deze waarborgsom wordt met het 
nummer van de kaart op de elektronische fiche van de bezoeker genoteerd om latere betwisting uit 
te sluiten. Indien een abonnement niet terug wordt afgeleverd binnen het jaar na de vervaldatum, 
vervalt het recht op terugbetaling van de waarborg.  

6. Betaling

De retributie moet ter plaatse cash betaald worden, online of ter plaatse via bancontact (niet voor 
aqualessen). Als contante betaling niet mogelijk is, wordt de retributie betaald via overschrijving 30 
dagen na factuurdatum of na verzoek tot betaling.

7. Boetes en/of bijkomende prestaties

Voor extra uit te voeren werken naar aanleiding van sportieve activiteiten en/of niet-naleving van 
afspraken/regels zullen volgende retributies extra aangerekend worden:

• Bij niet gebruik of annulatie van een reservatie zonder voorafgaande schriftelijke afmelding 
en zonder geldige reden: 30 euro per reservatie

• Overtreding niet-naleving regels gratis toegang voor Herentalsenaren voor het droge 
gedeelte in de zomerperiode: 50,00 euro per persoon

• Extra schoonmaak: 30 euro per begonnen uur, per werknemer;

• Herstelling door eigen technisch personeel: 30,00 euro per begonnen uur, per werknemer 
vermeerdert met de daaruit voorvloeiende kosten.

8. Procedure



Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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