
 

GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 

 

RETRIBUTIEREGLEMENT SPORTHAL DE VOSSENBERG 

 

 

Grondslag en tarief 

1. Tarieven sporthallen voor een bij een sportraad aangesloten en erkende sportvereniging 

A. Gewoon gebruik of competitiegebruik zonder inkomgeld en gebruik door verenigingen 
van personen met een handicap voor sportmanifestaties:    

1/3 van de sporthal 3,90 euro/uur  

2/3 van de sporthal 6,00 euro/uur 

3/3 van de sporthal 8,20 euro/uur 

1/2 van de sporthal 5,00 euro/uur 

B. Competitiegebruik met inkomgeld of met reclameborden: 

1/3 van de sporthal 8,80 euro/uur 

2/3 van de sporthal  12,90 euro/uur 

3/3 van de sporthal 16,30 euro/uur 

1/2 van de sporthal 10,70 euro/uur 

C. Competitiegebruik met inkomgeld en reclameborden 

1/3 van de sporthal 12,90 euro/uur 

2/3 van de sporthal 16,30 euro/uur 

3/3 van de sporthal 19,30 euro/uur 

1/2 van de sporthal 14,10 euro/uur 

D. Gebruik van de zaal voor sporttornooien of socio-culturele organisaties. 

1. manifestaties die minder dan 4 uur duren 53,40 euro 

2. manifestaties die een ganse dag duren (8 u) 106,70 euro 

3. voor elk bijkomend uur 10,70 euro 

4. voor onder 1. genoemde manifestaties  vanaf het 7de uur 106,70 euro 
Indien er reclameborden geplaatst worden voor de duur van de manifestatie, moet een 
bijkomende vergoeding van 15,30 euro/uur bijbetaald worden. 

De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien hij aan 
deze voorwaarden niet voldoet, moet een vergoeding van 25,00 euro per gepresteerd uur 
en per personeelslid betaald worden aan het AGB Sport en Recreatie Herentals. In het 
gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de zaal 
inbegrepen. 

E. Gebruik van de zaal voor commerciële activiteiten en evenementen waarvan de winst 
die gegenereerd wordt niet rechtstreeks wordt aangewend voor verenigingen met socio-
culturele of sportieve doeleinden 

1. basishuurprijs voor de ganse dag (8 u) 159,00 euro 

2. voor elk bijkomend uur 32,00 euro 

De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien hij aan 
deze voorwaarden niet voldoet, moet een vergoeding van 25,00 euro per gepresteerd uur 
en per personeelslid betaald worden aan het AGB Sport en Recreatie Herentals. In het 
gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de zaal 
inbegrepen. 

F. Gebruik douches sporthal 

groepen van 1 tot 10 personen 3,90 euro 

groepen van 11 tot 20 personen 6,00 euro 



 

groepen van 21 tot 30 personen 8,20 euro 

per schijf van 10 personen verhoging, verhoogt de retributie met 2,40 euro 

G. Gebruik turnzaal 

gebruik door clubs 8,70 euro/uur 

H. Gebruik polyvalent zaaltje 

gebruik door clubs 3,90 euro/uur 

 

2. Tarieven sporthallen voor andere gebruikers 

A. Gewoon gebruik of competitiegebruik zonder inkomgeld en gebruik door verenigingen 
van personen met een handicap voor sportmanifestaties 

1/3 van de sporthal 5,50 euro/uur 

2/3 van de sporthal 8,50 euro/uur 

3/3 van de sporthal 11,50 euro/uur 

1/2 van de sporthal 7,00 euro/uur 

B. Competitiegebruik met inkomgeld of met reclameborden 

1/3 van de sporthal 12,40 euro/uur 

2/3 van de sporthal 18,50 euro/uur 

3/3 van de sporthal 23,00 euro/uur 

1/2 van de sporthal 15,30 euro/uur 

C. Competitiegebruik met inkomgeld en reclameborden 

 

1/3 van de sporthal 18,50 euro/uur 

2/3 van de sporthal 23,20 euro/uur 

3/3 van de sporthal 27,60 euro/uur 

1/2 van de sporthal 20,00 euro/uur 

D. Gebruik van de zaal voor sporttornooien of socio-culturele organisaties  

1. manifestaties die minder dan 4 uur duren 76,10 euro 

2. manifestaties die een ganse dag duren (8 u) 152,00 euro 

3. voor elk bijkomend uur 15,30 euro 

4. voor onder 1. genoemde manifestaties  vanaf het 7de uur 152,30 euro 
Indien er reclameborden geplaatst worden voor de duur van de manifestatie, moet er een 
bijkomende vergoeding van 15,30 euro/uur bijbetaald worden. 

De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en opkuis van de zaal. Indien hij aan 
deze voorwaarden niet voldoet, moet een vergoeding van 25,00 euro per gepresteerd uur 
en per personeelslid betaald worden aan het AGB Sport en Recreatie Herentals. In het 
gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de zaal 
inbegrepen. 

E. Gebruik van de zaal voor commerciële activiteiten en evenementen waarvan de winst 
die gegenereerd wordt niet rechtstreeks wordt aangewend voor verenigingen met socio-
culturele of sportieve doeleinden 

1. basishuurprijs voor de ganse dag (8 u) 228,30 euro 

2. voor elk bijkomend uur 45,60 euro 

De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien hij aan 
deze voorwaarden niet voldoet, moet een vergoeding van 25,00 euro per gepresteerd uur 
en per personeelslid betaald worden aan het AGB Sport en Recreatie Herentals. In het 
gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de zaal 
inbegrepen. 

 



 

F. Gebruik douches sporthal 

groepen van 1 tot 10 personen 5,50 euro 

groepen van 11 tot 20 personen 8,50 euro 

groepen van 21 tot 30 personen 11,50 euro 

per schijf van 10 personen verhoging, verhoogt de retributie met 3,10 euro 
G. Verjaardagsfeestjes 

1/3 van de sporthal 9,40 euro/uur 

2/3 van de sporthal 18,70 euro/uur 

3/3 van de sporthal 28,10 euro/uur 

1/2 van de sporthal 14,10 euro/uur 

H. Gebruik turnzaal  

gebruik door clubs 12,30 euro/uur 

I. Gebruik polyvalent zaaltje 

gebruik door clubs 5,10 euro/uur 

3. Tarieven voor scholen 

A. Gebruik sporthal 

1/3 van de sporthal 3,10 euro/uur 

2/3 van de sporthal 6,20 euro/uur 

3/3 van de sporthal 9,30 euro/uur 

1/2 van de sporthal 6,20 euro/uur 

B. Gebruik turnzaal  

gebruik door scholen 6,70 euro/uur 

C. Gebruik polyvalent zaaltje 

gebruik door scholen 2,90 euro/uur 

4. Basisvergoeding bij reservatie en niet gebruik zonder voorafgaande afmelding en zonder 
geldige reden 

Indien een persoon, vereniging, schoolgroep of bedrijf een zaal reserveert en er geen ge-
bruik van maakt, zonder voorafgaande schriftelijke afmelding en zonder geldige reden, wordt 
een vergoeding gevraagd van 20,00 euro voor administratieve kosten. 

Als geldige reden voor annulaties van reserveringen wordt enkel bewezen overmacht 
aanvaard. In dit geval wordt geen retributie aangerekend. 

5. Basisvergoeding gebruik van de sporthallen door alle diensten van de stad Herentals 

Voor het gebruik van de sporthallen door alle diensten van de stad Herentals, (droogactivi-
teiten, vormingsactiviteiten, sportkampen, initiaties, fysieke trainingen eigen personeel, eve-
nementen, initiatieven van alle gemeentelijke diensten, , …) wordt jaarlijks een forfaitair be-
drag aangerekend.  

jaarlijks forfaitair bedrag 10.600,00 euro 

6. Btw-tarief 

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

7. Betaling 

Het directiecomité van het AGB Sport en Recreatie Herentals wordt gemachtigd tot het 
vaststellen van de inningsmodaliteiten. Bij niet-minnelijke betaling voorziet artikel 94 van het 
gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan 
het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. 

8. Procedure 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 



 

9. Opheffing 

De gemeenteraad heft het retributiereglement voor gebruik van de sporthallen De 
Vossenberg, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 01/04/2014, op met ingang van 
de inwerkingtreding van het onderhavig reglement. 

 


