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RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE TURNZAAL DE WEGWIJZER EN 
GEMEENTELIJKE LOKALEN IN KINDERCLUB EN OUDE PASTORIJ VOOR 

NIET BESTENDIG GEBRUIK, JEUGD/SPORT/CULTUUR. 
2014-2019 

 
 
Artikel 1 
Vanaf 1 april 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op het niet-
bestendig gebruik van gemeentelijke infrastructuur. 
Voor de retributie kan de infrastructuur worden opgedeeld in grote en kleine 
vergaderruimtes, en de turnzaal van gemeenteschool De Wegwijzer. 
Onder grote vergaderruimtes wordt verstaan : de parketzaal boven de kinderopvang en de 
twee gildelokalen in de oude pastorij. 
Alle andere vergaderruimtes worden aanzien als kleine vergaderruimtes. 
 
Artikel 2 
De retributie is verschuldigd door aanvrager die gebruik wenst te maken van de 
gemeentelijke infrastructuur.  
 
Artikel 3 
De retributie wordt vastgesteld per tijdseenheid zoals werd bepaald in het huur – en 
gebruiksreglement voor gemeentelijke infrastructuur. 
Voor de grote en kleine vergaderruimtes geldt het sociaal tarief voor : jeugd, senioren, 
humanitaire doelen, gehandicapten, zieken en onderwijsinstellingen. 
Voor de turnzaal van de school De Wegwijzer, geldt het sociaal tarief van 50% voor : jeugd, 
senioren, humanitaire doelen, gehandicapten en zieken. 
 
Grote vergaderruimtes 
Gebruikerscategorie Prijzen/dagdeel 2 dagdelen op   3 dagdelen op  
       eenzelfde dag  eenzelfde dag 
Niet – Rijkevorsel  € 15,00   € 22,50   € 30,00 
Rijkevorsel   €  7,50   € 11,25   € 15,00 
Sportverenigingen  €  7,50   € 11,25   € 15,00 
Culturele verenigingen €  7,50   € 11,25   € 15,00 
Sociaal tarief  €  4,00   €   6,00   €   8,00 
 
Kleine vergaderruimtes 
Gebruikerscategorie Prijzen/dagdeel 2 dagdelen op   3 dagdelen op  
       eenzelfde dag  eenzelfde dag 
Niet – Rijkevorsel  € 10,00   € 15,00   € 20,00 
Rijkevorsel   €  5,00   €  7,50   € 10,00 
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Sportverenigingen  €  5,00   €  7,50   € 10,00 
Culturele verenigingen €  5,00   €  7,50   € 10,00 
Sociaal tarief  €  2,50   €  3,75   €   5,00 
 
Turnzaal De Wegwijzer  
Gebruikerscategorie   prijs zaal per uur 
Niet – Rijkevorsel    € 10,00 
Rijkevorsel     €   5,00 
Sportverenigingen    €   5,00 
Culturele verenigingen   €   5,00 
Sociaal tarief    €   2,50 
 
Voor ononderbroken ééndaagse of meerdaagse ter beschikkingsstelling van de 
gemeentelijke infrastructuur wordt de retributie als volgt vastgesteld. 
 
 
Grote vergaderruimtes 
Gebruikerscategorie  1e dag  2e dag  elke volgende dag 
Niet – Rijkevorsel   € 30,00 € 22,50  € 15,00 
Rijkevorsel    € 15,00 € 11,25  €   7,50 
 
Kleine vergaderruimtes 
Gebruikerscategorie  1e dag  2e dag  elke volgende dag 
Niet – Rijkevorsel   € 20,00 € 15,00  € 10,00 
Rijkevorsel    € 10,00 €   7,50  €   5,00 
 
Turnzaal De Wegwijzer  
Gebruikerscategorie  1e dag  2e dag  elke volgende dag 
Niet – Rijkevorsel   € 100,00 € 50,00  € 25,00 
Rijkevorsel    €   50,00 € 25,00  € 12,50 
 
Voor ononderbroken ééndaagse of meerdaagse terbeschikkingstelling geldt het sociaal 
tarief van 50% voor alle ruimtes voor : jeugd, senioren, humanitaire doelen, gehandicapten 
en zieken. 
 
Artikel 4 
Het terbeschikkingstelling van gemeentelijke infrastructuur is GRATIS voor gemeentelijke 
diensten en adviesraden. 
 
Artikel 5 
De retributie dient uitsluitend te worden betaald na ontvangst van de factuur. 
 


