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Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen. 

 

Artikel 1. 
Dit reglement is van toepassing in het gemeentelijk 

gemeenschapscentrum Warande, gelegen langs de 

Opperstraat nummer 29 te Liedekerke. 

Het gebruiksreglement voor het gemeentelijk 

gemeenschapscentrum Warande is onverminderd van 

toepassing. 

 

Artikel 2. 

In functie van het aanrekenen van tarieven worden de 

gebruikers ingedeeld in twee categorieën: A en B. Bij 

betwisting over deze indeling beslist [het college van 

burgemeester en schepenen]. 

 

1° Gebruikers categorie A: 

 Liedekerkse socio-culturele verenigingen of 

Liedekerkse scholen, voor activiteiten met een niet-

commercieel karakter; 

 inwoners van de gemeente, voor activiteiten met een 

niet-commercieel en niet-privaat karakter; 

 partners van het gemeentebestuur. 

 

2° Gebruikers categorie B: 

 alle personen, verenigingen en scholen die niet 

behoren tot categorie A; 

 alle activiteiten met een commercieel karakter; 

 alle activiteiten met een privaat karakter; 

 

Onder commercieel karakter wordt verstaan: elke 

(handels)activiteit gericht op het maken van winst. 

 

Onder privaat karakter wordt verstaan: elke activiteit die 

zich in familiale of persoonlijk sfeer afspeelt; zoals. 

communiefeest, trouwfeest, verjaardagsfeest, 

babyborrel, rouwmaaltijd, vriendenbijeenkomst. Deze 

opsomming is niet limitatief. 

 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-01-21] 

 

Hoofdstuk 2 — Polyvalente zaal Warande. 

 

Artikel 3. 

De vergoeding voor het gebruik van de polyvalente zaal 

van het gemeenschapscentrum bedraagt: 

 
 Cat. A Cat. B 

Gebruik per uur € 25,00 € 50,00 

Gebruik per dag € 150,00 € 500,00 

 

Het uurtarief geldt vanaf de ingebruikname van de zaal 

tot en met verlaten van de zaal. Voor elk begonnen uur 

wordt een volledig uur aangerekend. 

 

In deze vergoeding zit ook het gebruik van de cafetaria 

vervat. 

 

Artikel 4. 

De vergoeding voor het gebruik van de cafetaria 

bedraagt: 

 
 Cat. A Cat. B 

Per dagdeel € 30,00 € 70,00 

Gebruik per dag € 65,00 € 250,00 

 

Onder dagdeel wordt verstaan: een voormiddag, 

namiddag of avond, met een maximum van vier uur. 

Vanaf het vijfde uur wordt een tweede dagdeel 

aangerekend. 

 

[Artikel 4 bis. 

De vergoeding voor het gebruik van bijkomende 

faciliteiten in het gemeenschapscentrum bedraagt: 

 
 Cat. A Cat. B 

Geluidsinstallatie polyvalente 
zaal 

€ 50 €75 

Lichtinstallatie polyvalente zaal € 75 €100 

Projectie polyvalente zaal €25 €40 

Projectie cafetaria €10 €15 
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Projectie mobiel €10 €15 

Microfoon €5 €7,5 

Draadloze micro/headset €10 €15 

Vleugelpiano, exclusief 
stemmen 

€50 €75 

Inzet technieker buiten vast 
uurrooster (tarief per uur) 

€30 €40 

 

De vergoeding geldt steeds voor een gebruik per dag. 

Gebruikers die twee of meer opeenvolgende dagen 

bijkomende faciliteiten gebruiken voor hetzelfde 

project, betalen een maximale supplementaire 

vergoeding van 300 euro (Cat. A) en 430 euro (Cat. B). 

Dit maximumbedrag geldt voor alle faciliteiten met 

uitzondering van de inzet van een technieker.] 

 
[Aldus ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-01-21] 

 

Artikel 5. 

Het college van burgemeester en schepenen kan 

speciale voorwaarden toestaan voor uitzonderlijke 

activiteiten. 

 

Artikel 6. 

Voor elk toegestaan gebruik van de polyvalente zaal 

en/of de cafetaria moet een waarborgsom van 250 euro 

betaald worden. 

 

Artikel 7. 

De gebruiksvergoeding en de waarborgsom moeten 

uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van het gebruik 

overgeschreven te worden op rekening nummer 

BE26 0910 0016 4929 van het gemeentebestuur. 

 

[Artikel 7bis. 

De gebruikte accommodatie bevindt zich na de activiteit 

in een nette staat. Is dit niet het geval of laat de 

organisator vuilnis achter dan wordt 75 euro ingehouden 

van de waarborgsom. Indien de organisator de gebruikte 

accommodatie na afloop van de activiteit niet 

onmiddellijk heeft ontruimd, wordt 75 euro ingehouden 

van de waarborgsom.] 

 

[Aldus ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-01-21] 

 

Artikel 8. 

§ 1. Voor het gebruik van lokalen door de 

gemeentelijke diensten, werkgroepen en adviesraden is 

geen vergoeding verschuldigd. 

 

§ 2. Voor het gebruik van lokalen voor de eigen 

activiteiten van het gemeenschapscentrum is geen 

vergoeding verschuldigd. 

 

Hoofdstuk 3 — Lokalen voor vergaderingen, 

tentoonstellingen, expressie en creativiteit. 

 

Artikel 9. 

De vergoeding voor het gebruik van een lokaal in het 

gemeenschapscentrum, het vrijetijdshuis of het 

parochiehuis voor vergaderingen, tentoonstellingen, 

expressie en creativiteit bedraagt: 

 
 Cat. A Cat. B 

Per dagdeel  € [15,00] € 30,00 

Hele dag € [30,00] € [60,00] 

 

Onder dagdeel wordt verstaan: een voormiddag, 

namiddag of avond, met een maximum van vier uur. 

Vanaf het vijfde uur wordt een tweede dagdeel 

aangerekend. 

 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-01-21] 

 

Artikel 10. 

§ 1. Voor het gebruik van lokalen door de 

gemeentelijke diensten, werkgroepen en adviesraden is 

geen vergoeding verschuldigd. 

 

§ 2. Voor het gebruik van lokalen voor de eigen 

activiteiten van het gemeenschapscentrum is geen 

vergoeding verschuldigd. 

 

Hoofdstuk 4 — Slotbepalingen 

 

[…] 

 


