tariefreglement uitvaartplechtigheden
Artikel 1
Volgende gemeentelijke gebouwen kunnen worden gehuurd voor uitvaartplechtigheden:

grote zaal CC Stroming, Dorp 101 9290 Berlare,

gemeentelijke feestzaal Overmere, Burgs. De Lausnaystraat 79 9290 Berlare,

SCC De Venne Uitbergen, Veerstraat 36 9290 Berlare
hierna genoemd de gemeentelijke infrastructuur.
Artikel 2
Per dagdeel wordt een tarief vastgesteld, dat het uitgangspunt vormt voor de berekening van de
gebruiksvergoeding.
Een dag bestaat uit drie dagdelen :
1. een voormiddag van 08.00 tot 13.00 uur
2. een namiddag van 13.00 tot 18.00 uur
3. een avond van 18.00 tot 24.00 uur
Een gedeelte van een dagdeel wordt als een volledig dagdeel beschouwd.
Artikel 3
Volgende tarieven worden vastgesteld voor de huur van de diverse lokalen:
lokaal
tarief per dagdeel
grote zaal CC Stroming
200,00 euro
gemeentelijke feestzaal Overmere
200,00 euro
SCC De Venne Uitbergen
200,00 euro
In deze tarieven zitten de kuiskosten door gemeentepersoneel inbegrepen.
Artikel 4
Voor een dagdeel opbouw en afbouw kan de infrastructuur gehuurd worden aan 25,00 euro per dagdeel.
Een op- of afbouw is enkel mogelijk indien de infrastructuur vrij is. Activiteiten hebben hierop voorrang.
Artikel 5
Volgende gemeentelijk materiaal kan worden bijgehuurd indien het beschikbaar is:
materiaal
tarief
geluidsinstallatie CC Stroming
50,00 euro
mobiele geluidsinstallatie voor SCC 50,00 euro
De Venne en Feestzaal Overmere
(zelf af te halen in CC Stroming)
spreekgestoelte (zelf af te halen in 25,00 euro
CC Stroming)
beamer en scherm (zelf af te
50,00 euro
halen in CC Stroming)
Artikel 6
De verschuldigde som dient binnen de 30 dagen na factuurdatum te worden betaald, zoniet wordt na het
verstrijken van de gestelde termijn elk verder gebruik opgeschort.
Artikel 7
Indien de huurder de geplande uitvaartplechtigheid niet laat plaatsvinden, wordt een annulatievergoeding van
100% aangerekend indien de annulatie minder dan 1 dag vooraf geschiedt.
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Indien de gehuurde ruimten door overmacht niet ter beschikking kunnen worden gesteld, zal hiervoor geen
schadevergoeding kunnen gevraagd worden. Enkel het betaalde huurgeld zal terugbetaald worden.
Artikel 8
Volgende bijkomende kosten zijn van kracht:
Bij aanwezigheid buiten de toegestane gebruiksduur: dubbel tarief per extra, niet-aangevraagd dagdeel.
Bij vaststelling van overtreding van het rookverbod: verdubbeling van de huurprijs voor de gehuurde
periode.
Stockagekosten indien de door de huurder aangevoerde apparatuur/goederen niet binnen de gestelde
termijn zijn weggehaald: 25,00 euro per begonnen kalenderdag.
Extra werkuren techniek indien gebruikte goederen niet werden teruggeplaatst door de organisator
binnen de gestelde termijn: 20,00 euro per uur met een minimum van 2 werkuren.
Buitengewone schoonmaak zal worden aangerekend aan 20,00 euro per uur.
Artikel 9
Dit tariefreglement treedt in werking op 1 november 2014 en en blijft van kracht tot herziening.
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