RETRIBUTIEREGLEMENT SPORTHAL DE RING
Artikel 1 – Termijn
Met ingang van 1 september 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een
gemeentelijke retributie geheven voor het gebruik van Sporthal De Ring.
Artikel 2 – Inhoud
Dit retributiereglement bepaalt wie de retributie verschuldigd is, wie vrijgesteld is, hoeveel de retributie
bedraagt en op welke manier betaald moet worden.
Artikel 3 – Tarieven voor het gebruik van Sporthal De Ring voor sportieve activiteiten
Deze tarieven zijn inclusief het gebruik van de kleedkamers met douches.
De sportruimtes worden voor minimum 1 uur ter beschikking gesteld.
De gebruikers worden onderverdeeld in 3 categorieën:

A. Erkende Brechtse verenigingen en hun adviesraden:

1/3 van de grote sportzaal
2/3 van de grote sportzaal
3/3 van de grote sportzaal
Kleine sportzaal

Standaard tarief
erkende vereniging
7,00 euro / uur
14,00 euro / uur
19,90 euro / uur
7,00 euro / uur

Doelgroepenkorting
40%
4,20 euro / uur
8,40 euro / uur
11,94 euro / uur
4,20 euro / uur

Hoeveelheidskorting
20%
5,60 euro / uur
11,20 euro / uur
15,92 euro / uur
5,60 euro / uur

Doelgroepenkorting 40% voor erkende verenigingen:
Een erkende vereniging krijgt een doelgroepenkorting van 40% op het standaardtarief aangerekend bij
reservaties van sportactiviteiten voor volgende doelgroepen:
- Jeugd (-18 jaar),
- Senioren (+50 jaar),
- Personen met een handicap
Hoeveelheidskorting 20% erkende verenigingen:
Erkende Brechtse verenigingen die weerkerende reservaties hebben met een minimum van 20 weken
per werkjaar genieten van een hoeveelheidskorting van 20% op het standaardtarief voor erkende
Brechtse verenigingen.
Kortingen worden niet gecumuleerd:
Gebruikers die voor beide kortingstarieven in aanmerking komen, zullen de meest voordelige korting
aangerekend krijgen, met name de doelgroepenkorting.
B. Brechtse scholen:
1/3 van de grote sportzaal
2/3 van de grote sportzaal
3/3 van de grote sportzaal
Kleine sportzaal

4,20 euro / uur
8,40 euro / uur
11,94 euro / uur
4,20 euro / uur

C. Niet erkende gebruikers
Niet erkende gebruikers zijn alle gebruikers die niet erkend zijn door de gemeente Brecht als vereniging,
waaronder niet-erkende verenigingen, buiten-Brechtse verenigingen, Brechtse inwoners, particulieren,
bedrijven en andere organisaties en instellingen.
Er worden geen kortingen toegekend op tarieven voor niet erkende gebruikers.
1/3 van de grote sportzaal
2/3 van de grote sportzaal
3/3 van de grote sportzaal
Kleine sportzaal

10,00 euro / uur
20,00 euro / uur
30,00 euro / uur
10,00 euro / uur

Artikel 4 – Tarieven voor sportevenementen
Voor het gebruik van de grote en kleine sportzaal met het oog op het organiseren van een
sportevenement met een publiek karakter zal de gebruiker een retributie dienen te betalen volgens
onderstaande tabel. Deze tarieven zijn inclusief het gebruik van de kleedkamers.

Evenement

Erkende vereniging
150 euro / dag

Brechtse scholen
150 euro / dag

Niet-erkende gebruiker
250 euro / dag

Artikel 5 – Tarieven voor het afzonderlijk gebruik van de kleedkamers
Bij het afzonderlijk gebruik van de kleedkamers zonder gebruik te maken van de sportzalen worden
volgende retributies aangerekend:
Per kleedkamer: 8,00 euro / uur
Artikel 6 – Vrijstelling van retributie
De activiteiten en evenementen die ingericht worden door de gemeentelijke diensten zijn automatisch
vrijgesteld van retributie.
Ook organisaties die op uitnodiging van het gemeentebestuur de sportaccommodatie gebruiken kunnen
vrijgesteld worden van de retributie.
Artikel 7 – Annuleringsvoorwaarden
Indien de aanvrager geen gebruik maakt van de ter beschikking gestelde accommodatie wordt een
retributie toegepast afhankelijk van het moment waarop de annulering via email kenbaar werd gemaakt.
De annulering moet steeds gebeuren via sporthaldering@brecht.be
Gebruikers kunnen kosteloos annuleren tot 1 maand voor datum van gebruik. Het totaal aantal
geannuleerde uren dat niet aangerekend wordt, kan maximum 10% bedragen van het totale aantal
gehuurde uren op jaarbasis.
Ook indien de termijn waarin kosteloos kan geannuleerd worden voorbij is, dient de gebruiker ieder nietgebruik van aangevraagde uren vooraf te melden. Wanneer vooraf geen annulering werd doorgegeven,
zal er een retributie aangerekend worden.

Tijdstip van annuleren vóór het moment dat de
sportinfrastructuur ter beschikking wordt gesteld

Retributie

niet geannuleerd

200% van de voorziene retributie.

annuleren 1 maand of minder voor het moment dat
de sportinfrastructuur ter beschikking wordt gesteld
annuleren 1 maand of meer voor het moment dat
de sportinfrastructuur ter beschikking wordt gesteld

100% van de voorziene retributie.
0% van de voorziene retributie

Enkel wanneer er door het gemeentebestuur ontegensprekelijk en onmiddellijk overmacht kan
vastgesteld worden vanwege de gebruiker (zoals o.a. winterse weeromstandigheden of algemene
afgelastingen van competitiespeeldagen door een bond), worden geen annuleringskosten aangerekend.
De gebruiker dient in voorkomend geval bij annulatie verzoek expliciet melding te maken dat er
overmacht wordt ingeroepen.
Geldt niet als overmacht o.a. ziekte, geen vervoer, forfait van de tegenstander
Artikel 8 – Niet proper achterlaten van de accomodatie
De gebruiker van de accommodatie dient deze na het gebruik in propere staat achter te laten. Al het vuil
dat niet het gevolg is van normaal gebruik dient door de gebruiker verwijderd te worden (b.v. bekertjes,
blikjes, flesjes, papiertjes, tijdelijke wegwijzers, vlaggen, …). Indien de accommodaties na ter beschikking
stelling niet proper worden achtergelaten, worden de volgende forfaitaire retributies toegepast:
Kleedkamer: 50,00 EUR per kleedkamer
Inkomhal: 50,00 EUR
Parking: 100,00 EUR
Gangen: 2,00 EUR per lopende meter
Grote sportzaal: 100,00 EUR
Kleine sportzaal 50,00 EUR
Douches: 25,00 EUR per douche
Toiletten: 25,00 EUR per toilet
Indien het een extreme vervuiling betreft waarbij de kosten voor het schoonmaken van de accommodatie
de forfaitaire retributies overschrijden, worden de werkelijk gemaakte schoonmaakkosten doorgerekend.
Bijkomende forfaitaire retributies worden toegepast:
Niet opbergen van het sportmateriaal: 50,00 EUR
Nodeloos laten afgaan van het alarm: 50,00 EUR
Niet tijdig verlaten van de accommodatie: 50,00 EUR per begonnen uur.
Artikel 9 – Schade
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die, hetzij opzettelijk hetzij onopzettelijk, toegebracht werd
aan de accommodatie en het materiaal aanwezig tijdens de periode dat de accommodatie ter beschikking
werd gesteld. De kosten voor het herstellen van schade die toegebracht werd aan de accommodatie en
het materiaal tijdens de periode dat deze aan de gebruiker ter beschikking werd gesteld, zullen verhaald
worden op deze gebruiker.

Artikel 10 - Indexering
De tarieven worden driejaarlijks op 31 augustus aangepast volgens de schommelingen van de
gezondheidsindex. De eerste indexering zal gebeuren op 31 augustus 2019. Deze aanpassing gebeurt
door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand juli van het
betreffende jaar te delen door het indexcijfer van de maand juli 2013.
Bij de indexering worden de tarieven afgerond tot op de dichtstbijzijnde 10 cent.
Artikel 11 – Betalen van de retributie
Alle vergoedingen voor gebruik van de sporthal dienen betaald te worden aan de gemeente Brecht.
De gebruikers betalen maandelijks na ontvangst van de rekening door overschrijving op een financiële
rekening van het gemeentebestuur.
Aan niet-erkende gebruikers die occasionele gebruik maken van de sportzaal kan gevraagd worden om
de vastgestelde retributie te betalen voorafgaand aan het gebruik.
Artikel 10 – Niet-betaling
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag na vervaldatum kan de gebruiker onmiddellijk het gebruik
van de accommodatie ontzegd worden.
Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met
het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan
het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. De
rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.
Artikel 11 – Afwijkingen
Het College van Burgemeester en Schepenen is tevens gemachtigd afwijkingen toe te staan op dit
reglement.

