
   

GEMEENTEBESTUUR LIEDEKERKE 

 

Sportcentrum BOKAAL  
geëxploiteerd door TMVW 

Tariefreglement 
 

 

 

Artikel 1. 
Dit reglement is van toepassing op sportcentrum 

BOKAAL gelegen langs de Sportlaan nummer 3 te 

Liedekerke. Het is van toepassing op alle ruimtes, met 

uitzondering van de sportcafetaria, de chirolokalen en 

het jeugdhuis. Het gebruik van laatstgenoemde ruimtes 

verloopt via concessieovereenkomsten.  

 

 

Artikel 2. 

§ 1. Alle tarieven bepaald in dit reglement, zijn 

inclusief de belasting op de toegevoegde waarde (btw), 

voor zover deze van toepassing is.  

 

§ 2. In functie van het aanrekenen van tarieven 

worden de gebruikers ingedeeld in twee categorieën: A 

en B. Bij betwisting over deze indeling beslist de 

aangestelde van TMVW.  

 

1° Gebruikers categorie A: 

 De regelmatige gebruikers, zoals bepaald in het 

reglement inwendige orde van het sportcentrum 

BOKAAL 

 Liedekerkse verenigingen of inwoners, enkel voor 

activiteiten met een niet-commercieel of niet-privaat 

karakter; 

 scholen 

 

2° Gebruikers categorie B: 

 alle personen, verenigingen die niet behoren tot 

categorie A; 

 niet-Liedekerkse verenigingen of inwoners, enkel 

voor activiteiten met een niet-commercieel of niet-

privaat karakter; 

 alle activiteiten met een commercieel karakter; 

 alle activiteiten met een privaat karakter; 

 

Onder commercieel karakter wordt verstaan: elke 

activiteit waarbij toegangsgeld gevraagd wordt of 

activiteiten gericht op het maken van winst . Bij betwis-

ting over het commerciële karakter van de activiteit 

beslist de aangestelde van TMVW onder welke catego-

rie de activiteit valt. 

 

Onder privaat karakter wordt verstaan: elke activiteit die 

zich in familiale of persoonlijk sfeer afspeelt; zoals. 

communiefeest, trouwfeest, verjaardagsfeest, babybor-

rel, rouwmaaltijd, vriendenbijeenkomst. Deze opsom-

ming is niet limitatief. 

 

Artikel 3 — Tarieven sportief gebruik 

Voor sportief gebruik gelden volgende gedifferentieerde 

tarieven:  

 

§ 1. Gebruik per uur. 

De vergoeding voor het gebruik per uur bedraagt: 

 

 A B 

Sportzaal € 15,00 € 30,00 

Halve sportzaal € 10,00 € 20,00 

Gevechtsport-
zaal 

€ 10,00 € 20,00 

Kleedkamers 
apart 

€ 5,00 € 10,00 

Polyvalente 
Vergaderzaal 

€ 5,00 € 10,00 

Polyvalente 
zaal (fuifzaal) 

€ 15,00 € 30,00 

 

§ 2. Gebruik per dag. 

De vergoeding per dag bedraagt: 

 

 A B 

Sportzaal € 90 € 180 

Halve Sportzaal € 60 € 120 

Gevechtsport-
zaal 

€ 60 € 120 

Kleedkamers € 30 € 60 

Polyvalente 
Vergaderzaal 

€ 30 € 60 

Polyvalente zaal 
(fuifzaal) 

€ 90 € 180 

 

 

Artikel 4 — Tarieven niet-sportief gebruik. 

Voor niet - sportief gebruik gelden volgende gedifferen-

tieerde tarieven:  

 

§ 1. Gebruik per uur. 

De vergoeding voor het gebruik per uur bedraagt: 
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 A B 

Sportzaal Geen gebruik Geen gebruik 

Halve sportzaal Geen gebruik Geen gebruik 

Gevechtsport-
zaal 

Geen gebruik Geen gebruik 

Kleedkamers 
apart 

€ 5,00 € 10,00 

Polyvalente 
Vergaderzaal 

€ 5,00 € 10,00 

Polyvalente 
zaal (fuifzaal) 

€ 25,00 € 50,00 

 

§ 2. Gebruik per dag. 

De vergoeding per dag bedraagt: 

 

 A B 

Sportzaal Geen gebruik Geen gebruik 

Halve Sportzaal Geen gebruik Geen gebruik 

Gevechtsportzaal Geen gebruik Geen gebruik 

Kleedkamers € 30 € 60 

Polyvalente Vergader-
zaal 

€ 30 € 60 

Polyvalente zaal 
(fuifzaal) 

€ 200 € 400 

 

§ 3. Waarborg. 

Voor elk toegestaan gebruik moet voorafgaandelijk aan 

de activiteit een waarborg betaald worden. De waar-

borgsom bedraagt: 

 300,00 euro voor activiteiten georganiseerd door 

gebruikers uit categorie A; 

 1 000,00 euro voor activiteiten georganiseerd door 

gebruikers uit categorie B; 

 1 000,00 euro voor bijzondere risicoactiviteiten. 

De aangestelde van TMVW gaat na of de geplande 

activiteit een bijzonder risico inhoudt. 

 

Na gebruik zal de waarborg, zonder intresten, terugbe-

taald worden indien: 

 geen schade aangericht werd; 

 de sleutel terugbezorgd werd; 

 de gebruikte lokalen volledig en tijdig ontruimd 

zijn; 

 aan alle andere verplichtingen voldaan is. 

 

In geval van vastgestelde tekortkomingen bepaalt 

TMVW naar billijkheid welk bedrag van de waarborg 

niet zal terugbetaald worden. 

 

§ 4. Reinigen. 

De vergoeding voor het extra reinigen van de infrastruc-

tuur bedraagt 300,00 euro. 

 

Artikel 5 — Tarief jeugdwerking. 

Enkel Liedekerkse verenigingen waarvan meer dan de 

helft van de leden jonger is dan 18 jaar en die meer dan 

10u per week gebruik maken van de ruimtes in sport-

centrum BOKAAL kunnen een seizoensabonnement 

krijgen.  

 

Een seizoensabonnement omvat alle activiteiten die 

kaderen binnen de jaarlijkse werking van de vereniging 

(de trainingen, wedstrijden en het gebruik van de 

kleedkamers en de stortbaden voor al de ploegen in 

competitie,... Deze lijst is niet limitatief). De voorlopige 

activiteitenkalender wordt aan TMVW doorgegeven 

voor 1 juli, zoals vastgelegd in het reglement van 

inwendige orde. 

 

De TMVW en de vereniging met jeugdwerking leggen 

een jaarvergoeding vast per gebruiksovereenkomst. 

Deze overeenkomst is geldig voor een jaar en wordt 

ieder jaar hernieuwd. De vergoeding jeugdwerking 

bedraagt 6500 euro per jaar.  

 

Bijkomende activiteiten die buiten de activiteitenkalen-

der vallen moeten afzonderlijk vergoed worden volgens 

het gangbare tarief zoals bepaald in artikel 3 en 4 van 

dit reglement. 

 

Artikel 6 — Betaling. 

Regelmatige gebruikers  kunnen kiezen voor een afre-

kening per kwartaal. Voor scholen en occasionele 

gebruikers wordt een afrekening per maand gehanteerd.  

 

De organisator ontvangt een factuur voor het gebruik en 

betaalt deze via overschrijving op het rekeningnummer 

van TMVW. 

 

Artikel 7 — Bijzondere activiteiten. 

Een uitzondering op de tariefstructuur is mogelijk voor 

caritatieve initiatieven waarbij de opbrengst niet naar de 

organisator/vereniging gaat en waarbij het initiatief ook 

toegankelijk is voor niet leden. In dit geval is de derde-

betalersregeling van toepassing.  

 

 


