Tariefreglement gemeentelijke sportinfrastructuur
(gemeenteraad van 28/08/2013)
I. ALGEMEEN
Artikel 1
Dit reglement bepaalt de gehanteerde tarieven voor de huur van gemeentelijke sportinfrastructuur.
Het reglement treedt in werking op 1 september 2013 en blijft van kracht tot herziening.
Contracten afgesloten vóór 1 september 2013, blijven geldig aan de oude tarieven.
Artikel 2
Onder gemeentelijke sportinfrastructuur wordt begrepen:
- Sporthal Berlare, Dorp 37d te 9290 Berlare;
- Sporthal Overmere, Molenstraat 1b te 9290 Berlare;
- Balletstudio, Dorp 96 te 9290 Berlare;
Artikel 3
Sporthal Berlare bestaat uit volgende verhuurbare delen:
- volledige sportzaal (ca. 1.056m²)
- 1/3 van de zaal (ca. 352m²)
- 2/3 van de zaal (ca. 704m²)
- polyvalente zaal (ca. 264m²)
- 4 kleedkamers met douches
- Badmintonterrein
Artikel 4
Sporthal Overmere bestaat uit volgende verhuurbare delen:
- volledige sportzaal (ca. 1.288m²)
- 1/3 van de zaal (ca. 429m²)
- 2/3 van de zaal (ca. 858m²)
- 6 kleedkamers met douches
- Badmintonterrein
- lokaal (ca. 35m²) met kleedkamers en douches achter sporthal Overmere
Artikel 5
Balletstudio bestaat uit volgende verhuurbare delen:
- balletzaal (ca. 118m²)
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II. GEBRUIKERS
Artikel 6
§1 Naast het basistarief wordt ook de aard van de gebruiker en het soort gebruik in aanmerking
genomen voor de berekening van de gebruiksvergoeding.
Aan de onderscheiden categorieën van gebruikers wordt daarom een waardecijfer gegeven.

A
B
C
D
E

Aard van de gebruiker en soort gebruik
- het gemeentebestuur voor eigen activiteiten
- gemeentelijke adviesorganen voor activiteiten die kaderen in hun doelstelling
- sportactiviteiten van de gemeentelijke kinderopvang
- Jeugdafdelingen van Berlaarse sportclubs
- verhuur tijdens de daluren (8-16 uur, niet op zaterdag of zondag) aan Berlaarse sportclubs
en inwoners van Berlare
Berlaarse sportclubs en inwoners van Berlare
Sportclubs van buiten Berlare
Niet-inwoners van Berlare

Het tarief voor jeugdafdelingen van Berlaarse sportclubs geldt indien alle deelnemers, behalve trainers
en begeleiders, maximaal 16 jaar oud zijn.
§2 Gezien het specifiek karakter worden scholen hier niet in opgenomen.
III. TARIEVEN
Artikel 7
§1 Volgende basistarieven worden vastgesteld voor de huur van de diverse lokalen:
Deze tarieven zijn inclusief ‘normaal’ gebruik van elektriciteit, verwarming en water.
LOKAAL
1/3 Sporthal
(Berlare of
Overmere)
2/3 Sporthal
(Berlare of
Overmere)
3/3 Sporthal
(Berlare of
Overmere)
Polyvalente zaal
Balletstudio
Badmintonterrein
Lokaal achter
sporthal
Overmere
Douches en/of
kleedkamer
sporthallen

Cat. A
Gratis

Cat. B
3,75 euro/uur

Cat. C
5,00 euro/uur

Cat. D
10,00 euro/uur

Cat. E
15,00 euro/uur

Gratis

6,00 euro/uur

8,00 euro/uur

16,00 euro/uur

24,00 euro/uur

Gratis

8,00 euro/uur

10,00 euro/uur

20,00 euro/uur

30,00 euro/uur

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

3,75 euro/uur
3,75 euro/uur
1,50 euro/uur
-

5,00 euro/uur
5,00 euro/uur
2,00 euro/uur
15,00 euro/dag
150,00 euro/jaar

10,00 euro/uur
10,00 euro/uur
4,00 euro/uur
30,00 euro/dag
300,00 euro/jaar

15,00 euro/uur
15,00 euro/uur
6,00 euro/uur
-

15,00 euro/dag
150,00 euro/jaar

30,00 euro/dag
300,00 euro/jaar

§2 Het tarief voor Berlaarse scholen wordt bepaald op 2,00 euro/uur voor 1/3 sporthal of polyvalente
zaal, 3,00 euro/uur voor 2/3 sporthal en 4,00 euro/uur voor 3/3 sporthal.
Het tarief voor niet-Berlaarse scholen en schoolsportorganisaties is hetzelfde vermenigvuldigd met 2.
Artikel 8
Personen die geen gebruik maken van een sportzaal (of deel ervan) maar wel gebruik wensen te
maken van een kleedkamer en/of douches betalen hiervoor 1,00 euro/persoon.
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IV ANNULERING
Artikel 9
Wanneer de gebruiker een gereserveerd lokaal wenst te annuleren kan dit:
Tijdens de bureeluren op de sportdienst (052 42 77 56 of sport@berlare.be).
Tijdens openingsuren bij de cafetaria-concessionarissen (Berlare: 052 42 28 92; Overmere: 09 346 54
70).
Zonder enige vorm van verwittiging wordt een afgehuurde zaal als niet-bespeeld/niet-geannuleerd
aanzien als de zaal niet in gebruik is binnen het kwartier na de start van de huurtijd. Vanaf dan kan de
zaal doorverhuurd worden aan andere sporters.
Tarieven die aangerekend zullen worden bij het niet bespelen van de gehuurde zaal:
Indien niet werd geannuleerd, wordt de huurprijs van de gereserveerde uren verdubbeld
aangerekend.
Bij annulering minder dan 5 kalenderdagen voor activiteit wordt de huurprijs van de gereserveerde
uren aangerekend.
Bij annulering meer dan 5 kalenderdagen voor de activiteit worden er geen kosten aangerekend.
V. SLOTBEPALINGEN
Artikel 10
Het annulatiereglement, ingegaan op 1 januari 2010, wordt opgeheven.
Artikel 11
Iedere bezoeker wordt geacht het tarief- en gebruiksreglement te kennen en er zich naar te schikken.
Elke overtreding van onderhavig reglement, evenals wanbetaling kan aanleiding geven tot een
tijdelijke of definitieve uitsluiting van gebruik door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 12
Oneigenlijk gebruik van een lokaal door particulieren in naam van een vereniging of oneigenlijk
gebruik als jeugdafdeling van een Berlaarse sportclub kan leiden tot intrekking van de gemeentelijke
erkenning van de vereniging door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 13
In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, beslist de Gemeenteraad.
***
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