
Art. 22 : Vergoedingen gebruik sporthal De Ring 
 
De vergoeding voor het gebruik van Sporthal De Ring zijn als volgt vastgesteld:   
 
§1. Tarieven voor erkende Brechtse verenigingen, Brechtse scholen en gemeentelijke diensten: 
 
Deze tarieven gelden per uur en inclusief het gebruik van de kleedkamers: 

- Grote sportzaal 1/3e deel: € 7,00 
- Grote sportzaal 2/3e deel: € 14,00 
- Grote sportzaal 3/3e deel: € 19,90 
- Kleine sportzaal: € 7,00 

 
Kortingen: 

- Een korting van 40% op het vermelde uurtarief voor erkende Brechtse verenigingen, Brechtse 
scholen en gemeentelijke diensten wordt toegekend voor doelgroepen: 

 jeugd (-18 jaar),  
 senioren (+50 jaar),  
 personen met een handicap.  

 
- Een korting van 20% op het vermelde uurtarief voor erkende Brechtse verenigingen, Brechtse 

scholen en gemeentelijke diensten wordt toegekend aan gebruikers die minstens 20 keer 
hetzelfde uur per seizoen de zaal gebruiken. 
 

- Gebruikers die voor beide kortingstarieven in aanmerking komen, zullen de meest voordelige 
korting aangerekend krijgen, met name het kortingstarief voor doelgroepen. Kortingen worden 
niet gecumuleerd. 

 
 
§2. Tarieven voor andere gebruikers: 
Deze tarieven gelden per uur en inclusief gebruik van de kleedkamers: 

- 1/3e grote sportzaal: € 10,00 
- 2/3e grote sportzaal: € 20,00 
- 3/3e grote sportzaal: € 30,00 
- Kleine sportzaal: € 10,00 

Er worden geen kortingen toegekend op tarieven voor andere gebruikers. 
 
 
§3. 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 van  € 
250,00 per dag. 
 
 
§4. Alle gebruikers dienen de vergoedingen te betalen voorafgaand aan het gebruik. Erkende 
verenigingen, welke vermeld staan in de jaarplanning van de gemeente Brecht, dienen te betalen per 
kwartaal voorafgaand aan het gebruik, en dit na ontvangst van de rekening door overschrijving op een 
financiële rekening de concessiehouder. 
 

 


