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Tariefreglement CC Stroming 
 
I. ALGEMEEN 
 
Artikel 1  
Volgende lokalen van Cultureel Centrum Stroming, Dorp 101, kunnen worden gehuurd: 

 grote zaal als theaterzaal (mét tribune)   
 grote zaal als polyvalente zaal (zonder tribune) 

  Bij het gebruik van de grote zaal zijn de foyer en de kleedkamer inbegrepen. 
 vergaderzaal  1 
 vergaderzaal  2 
 enkel foyer 
 zaal Ignace De Wilde  
 buitenaccommodatie (binnentuin) 
 tentoonstellingsgaanderij 
 regiekamer 
 vertelzolder 

 
 
Artikel 2 
Per dagdeel wordt een basistarief vastgesteld, dat het uitgangspunt vormt voor de berekening van de 
gebruiksvergoeding. 
 
Een dag bestaat uit drie dagdelen : 

1. een voormiddag van 08.00 tot 13.00 uur 
2. een namiddag van 13.00 tot 18.00 uur 

 3. een avond van 18.00 tot 24.00 uur 
 
Activiteiten na middernacht gelden als een nieuw dagdeel.  
Een gedeelte van een dagdeel wordt als een volledig dagdeel beschouwd. 
 
 
II. GEBRUIKERS 
 
Artikel 3 
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. 
 
 Aard van de gebruiker en soort gebruik waardecijfer 

gebruiker (WG) 
A het gemeentebestuur voor eigen activiteiten en gemeentelijke adviesorganen voor 

activiteiten die kaderen in hun doelstelling 
0 

B  verenigingen aangesloten bij gemeentelijke adviesraden van Berlare, Berlaarse 
scholen en Berlaarse afdelingen van politieke partijen en hun groeperingen of 
bewegingen 

 cd-opnames 

1 

C alle andere Berlaarse verenigingen  2 
D studiedagen en/of congressen  3 
E alle andere  5  
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III. TARIEVEN 
  
Artikel 4 
Volgende basistarieven worden vastgesteld voor de huur van de diverse lokalen: 
lokaal  basistarief (BT) 
grote zaal  inclusief foyer en kleedkamer 

inclusief 4 uur techniek door 1 technicus 
125,00 euro 

 elk bijkomend uur techniek per technicus 15,00 euro 
vergaderzaal 1  10,00 euro 
vergaderzaal 2  10,00 euro 
zaal Ignace De Wilde  30,00 euro 
 voor repetities 10,00 euro 
foyer  30,00 euro 
binnentuin  20,00 euro 
regiekamer voor 
geluidsopnames 

inclusief technicus 40,00 euro 

vertelzolder  10,00 euro 
tentoonstellingsgaanderij prijs per dag    50,00 euro (basistarief) 
   per 2 weken, inclusief 3 weekends  400,00 euro (basistarief) 
 
Artikel 5 

- Voor repetities zonder techniek, opbouw en afbouw kan de grote zaal gehuurd worden aan een speciaal 
tarief (STO1). 

- Voor het blokkeren van de zaal voor één of meerdere dagdelen geldt een tweede speciaal tarief (STO2). 
 
Activiteiten hebben voorrang op repetities. 
Voor een aaneensluitende periode (maximum 1 week) kunnen per dag maximum 2 dagdelen geblokkeerd worden. 
Het derde dagdeel wordt aangerekend als repetitie. 
 
Voor STO1 en STO2 gelden volgende basistarieven: 
speciaal tarief basistarief (BT) 
STO1 25,00 euro 
STO2 15,00 euro 
 
Het bedrag van de te betalen gebruiksvergoeding wordt bekomen door de diverse basistarieven te 
vermenigvuldigen met het aantal gereserveerde dagdelen (D) en met het waardecijfer gebruiker (WG).  
 
Artikel 6 
De pluchen voorzetzetels kunnen worden gehuurd aan 50,00 euro per gebruikte periode (plaatsen en opruimen 
door personeel CC Stroming). Het gebruik van zwarte voorzetstoelen is gratis. 
 
Artikel 7 
Volgende aanmoedigingen zijn voorzien: 
 
 Het gebruik van de zaal Ignace De Wilde op wekelijkse basis door erkende Berlaarse muziekverenigingen, voor 

repetitiedoeleinden kost 150,00 euro per jaar (seizoen). Er moet wel rekening worden gehouden met het 
programma van CC Stroming. Repetities kunnen dus worden verplaatst of geannuleerd indien er een 
voorstelling/activiteit plaatsvindt van de raad van bestuur. 
 

 Het gebruik van de zaal Ignace De Wilde door erkende toneelverenigingen van Berlare, voor 
repetitiedoeleinden kost 150,00 euro voor de repetities van 1 productie. Repetities kunnen worden verplaatst 
of geannuleerd indien er een voorstelling/activiteit plaatsvindt van de raad van bestuur. 

 
 Het gebruik van vergaderzaal 1, vergaderzaal 2 en de vertelzolder door erkende Berlaarse verenigingen voor 

bestuursvergaderingen - uitsluitend toegankelijk voor eigen bestuursleden, uiteraard zonder het vragen van 
inkomgelden - is gratis. Deze vergaderingen dienen steeds te worden gereserveerd bij de cultuurdienst. 

 
 Berlaarse verenigingen, aangesloten bij een gemeentelijk adviesorgaan en Berlaarse scholen kunnen voor een 

eigen productie/activiteit, éénmaal per kalenderjaar en voor 1 dag gebruik maken van de grote zaal aan de 
helft van het geldende tarief. 
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De huurder dient op het aanvraagformulier uitdrukkelijk te vermelden dat hij voor de gevraagde reservatie van het 
aanmoedigingstarief (halve prijs) wenst gebruik te maken. 
 
De huur van het foyer en vergaderzalen in het kader van bloedafnames zijn gratis voor het Rode Kruis. 
 
Artikel 8 
Volgende tarieven gelden voor plaatsbesprekingen en verkoop van toegangskaarten door het personeel van de 
cultuurdienst voor manifestaties, georganiseerd door derden: 

 Organisatoren in categorie A:  gratis 
 Organisatoren in categorie B, C en D: 1,00 euro per kaart 
 Organisatoren in categorie E:  2,00 euro per kaart 

 
De kaarten worden door de cultuurdienst aangeleverd.  
 
 
Artikel 9 
De verschuldigde som dient binnen de 30 dagen na factuurdatum te worden betaald, zoniet wordt na het 
verstrijken van de gestelde termijn elk verder gebruik opgeschort. 
 
Artikel 10 
Indien de organisator de geplande activiteit niet laat plaatsvinden, wordt een annulatievergoeding van 50% of 
100% van de geraamde gebruiksvergoeding aangerekend, naargelang de annulatie meer of minder dan 30 dagen 
voor de geplande activiteiten geschiedt. Indien de organisator kan aantonen dat de annulatie gebeurde door 
overmacht, kan de gemeenteraad beslissen de annulatievergoeding te laten vallen. 
 
Indien de gehuurde ruimten door overmacht niet ter beschikking kunnen worden gesteld, zal hiervoor geen 
schadevergoeding kunnen gevraagd worden. Enkel het betaalde huurgeld zal terugbetaald worden. 
 
Artikel 11 
Volgende boeteclausules zijn van kracht: 

- Indien wordt vastgesteld dat de aanvrager bij reservatie niet de correcte gegevens vermelde met 
betrekking tot de categorie van gebruiker, waardoor ten onrechte een geringere gebruiksvergoeding werd 
aangerekend: het resterende bedrag, vermeerderd met een boete van 125,00 euro, te betalen binnen de 
14 dagen. 

- Bij aanwezigheid buiten de toegestane gebruiksduur: dubbel tarief per extra, niet-aangevraagd dagdeel. 
- Bij vaststelling van overtreding van het rookverbod: verdubbeling van de huurprijs voor de gehuurde 

periode. 
- Stockagekosten indien de door de organisator aangevoerde apparatuur/goederen niet binnen de gestelde 

termijn zijn weggehaald: 25,00 euro per begonnen kalenderdag.  
- Extra werkuren techniek indien gebruikte goederen niet werden teruggeplaatst door de organisator 

binnen de gestelde termijn: 20,00 euro per uur met een minimum van 2 werkuren. 
- Buitengewone schoonmaak zal worden aangerekend aan 20,00 euro per uur. 

 
 
IV. SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 12 
De raad van bestuur van Cultureel Centrum Stroming is belast met de uitvoering van dit besluit. Dit orgaan wordt 
ertoe gemachtigd in alle onvoorziene omstandigheden de nodige beslissingen te nemen. 
 
Artikel 13 
Oneigenlijk gebruik van een lokaal door particulieren in naam van een vereniging of door verenigingen kan leiden 
tot intrekking van de gemeentelijke erkenning van de vereniging door het college van burgemeester en schepenen 
en doet het gunstige tarief vervallen. In deze gevallen wordt het tarief van categorie E aangerekend voor de 
huurperiode.  
 
Artikel 14 
Dit tariefreglement treedt in werking op 1 april 2013 en en blijft van kracht tot herziening. 
Contracten afgesloten vóór 1 april 2013, blijven geldig aan de oude tarieven. 

 
 
 

*    *    * 


