RETRIBUTIEREGLEMENT i.v.m. gebruik van de repetitieruimte gelegen in de kelder van jeugdhuis ’t
Jop, Kattenhoflaan 102D, 2960 Sint-Job-in-’t-Goor

Artikel 1.
Met ingang van 01.11.2017 en voor een termijn die eindigt op 31.12.2019 wordt een gemeentelijke
retributie geheven voor het gebruik van de repetitieruimte gelegen in de kelder van jeugdhuis ’t Jop,
Kattenhoflaan 102D, 2960 Sint-Job-in-’t-Goor.

Artikel 2.
De retributie is verschuldigd door de personen of bands die het gebruik van het repetitielokaal
aanvragen.

Artikel 3.
Deze retributie wordt vastgesteld als volgt:
 Het repetitielokaal kan worden gehuurd per dagdeel:
o Ochtend: 10u - 14u
o Namiddag: 14u - 18u
o Avond: 18u - 22u (niet op vrijdag- en zaterdagavond)
 Per dagdeel wordt een huurprijs van 8 euro gevraagd.
 Een band kan het repetitielokaal ook huren per drie maanden. Wanneer een band het
repetitielokaal minstens twaalf dagdelen gedurende een cyclus van drie maanden huurt,
wordt aan hen een kortingstarief toegekend. Zij betalen 5 euro per beurt als ze minstens
twaalf blokken van vier uur reserveren in die cyclus.
 Bands die de ruimte boeken, ontvangen een code om de deur van het jeugdhuis en de
repetitieruimte te openen.
 Bands die de repetitieruimte minstens twaalf dagdelen gedurende drie maanden huren,
kunnen gebruik maken van een opbergruimte (tenzij alle tien de lockers al in gebruik zijn). In
deze opbergruimte kan de band materialen stockeren die ze nodig hebben tijdens de
repetitie.

Artikel 4.
Gebruikers dienen de vastgestelde retributie te betalen na afloop van het gebruik. Na afloop van een
cyclus van drie maanden wordt een factuur met de huurprijs gestuurd vanuit het gemeentebestuur.

Artikel 5.
Het bedrag van de retributie zal betaald worden bij de financieel beheerder of de gemeentelijke
aangestelde bij het in ontvangst nemen van de boodschap. Bij gebreke aan betaling wordt de inning
ervan burgerrechtelijk gevorderd.

Artikel 6.
Onderhavig reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de hogere overheid, financieel
beheerder, het OCMW en de concessionarissen.

