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Samenstelling:
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mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers,
raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans,
raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs,
raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Olyslaegers;
de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen,
raadslid

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een retributiereglement voor het gebruik van zwembaden en recreatiedomein het
Netepark. Dit reglement geldt tot en met 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Op
18 november 2019 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het
ontwerpreglement en werd er advies aan de sportraad gevraagd.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
Argumentatie
Het reglement regelt de tarieven en voorwaarden die van toepassing zijn voor alle
gebruikers/huurders. De leesbaarheid en duidelijkheid van het reglement worden verbeterd. De
categorieën van gebruikers worden conform alle reglementen van de sector vrije tijd aangepast. De
regeling voor het afhuren van zwembanen is aangepast. Ook de individuele tarieven zijn aangepast

aan de benchmark. Een regeling voor het gratis gebruik van het droge gedeelte door
Herentalsenaren is toegevoegd.
Het reglement werd voorgelegd ter advies aan de sportraad op dinsdag 12 november 2019. De
sportraad had op het retributiereglement voor zwembaden en recreatiedomein het Netepark geen
inhoudelijke bemerkingen uitgezonderd algemene bemerkingen voor alle reglementen.

Besluit
De gemeenteraad keurt het volgend retributiereglement goed:
Retributies 2020-2025:
RETRIBUTIE OP HET GEBRUIK VAN ZWEMBADEN EN RECREATIEDOMEIN HET NETEPARK
1. Algemene bepalingen
Het AGB Sport en Recreatie Herentals heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een
retributie op het gebruik van zwembaden en recreatiedomein het 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 het 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 13 uur). 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.
Droge gedeelte: het droge gedeelte bestaat uit het hele recreatiedomein met speeltuin, recreatieve
voorzieningen en concessie exclusief alle zwembaden en het natte gedeelte van de kleedkamers.
Tickets/tarieven:
Basistarief individuele tickets: 7 euro
Kinderen tot 3 jaar betalen geen toegangsticket
Kortingen inwoners:





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).

Kortingen niet-inwoners
 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
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: 2.600,00 euro
1 zwembad voor wedstrijd per 4 uur: 867,00 euro
1 baan van het wedstrijdbad per uur: 20,00 euro
Half doelgroepenbad per uur: 60,00 euro
Recreatiebad tijdens openingsuren per uur: 60,00 euro
Recreatiebad buiten de openingsuren per uur: 220,00 euro
Groepstarief voor groepen uit Herentals: 2,50 euro per persoon
Groepstarief voor groepen buiten Herentals: 3,00 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 de schooluren):
 Recreatie-infrastructuur per 4 uur per leerling: 1,00 euro*
 Doelgroepenbad, wedstrijdbad en recreatiebad per begonnen uur per leerling: 2,00 euro*
Huur voetbalveld:
 Per training: 40,00 euro
 Per wedstrijd: 80,00 euro
 Toernooi per dag: 320,00 euro
Huur sportieve evenementenweide:
 Evenementenweide: 150,00 euro per dag
Andere tarieven:







Gebruik zwembad voor jarigen: 0,00 euro
Verkoop zwemdiploma’s: 1,00 euro
Verkoop voorbereidend reddersbrevet: 2,50 euro
Verkoop babyzwemluier: 1,50 euro
Verkoop zwembandjes: 5,00 euro
Verkoop zwembroeken/badpakken kinderen: 12,00 euro

 Verkoop zwembroeken/badpakken volwassenen: 15,00 euro
 Jeton voor geur-bad of aromastoombad per 15 minuten: 2,50 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 en
Recreatie Herentals aangerekend van 69.072 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 en Recreatie
Herentals aangerekend van 10.600 euro.
Alle tarieven in dit reglement zijn inclusief btw. De btw-tarieven worden toegepast conform het btwwetboek.
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 geldt 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 betaalt 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. 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.
6. 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: 30,00 euro per begonnen uur, per werknemer
 Herstelling door eigen technisch personeel: 30,00 euro per begonnen uur, per werknemer
vermeerderd met de daaruit voortvloeiende kosten.
7. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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