
                          
 

Sporthal Heuvelkouter – tariefreglement 

Sporthal Heuvelkouter, 
geëxploiteerd door TMVW 

 
Tariefreglement 

 

 

Artikel 1. 
Dit reglement is van toepassing op de sporthal Heuvel-

kouter, gelegen langs de Sportlaan nummer 3 te Liede-

kerke. 

 

Artikel 2. 

§ 1. Alle tarieven, zoals bepaald in dit reglement, zijn 

inclusief de belasting op de toegevoegde waarde (btw). 

 

§ 2. De tarieven voor Liedekerkenaren, zijn van 

toepassing op: 

 inwoners van de gemeente; 

 de scholen waarvan het schoolgebouw zich bevindt 

op het grondgebied van de gemeente, ongeacht de 

woonplaats van de leerling; 

 de clubs en de verenigingen die aangesloten zijn bij 

een door de gemeenteraad erkende adviesraad of 

waarvan meer dan de helft van de leden inwoner zijn 

van de gemeente. 

 

§ 3. De tarieven voor niet-Liedekerkenaren zijn van 

toepassing op alle andere personen, scholen, clubs en 

verenigingen dan deze bedoeld in § 2. 

 

Artikel 3 — Tarieven sportactiviteiten. 

De gebruikers van de sporthal betalen de volgende 

gedifferentieerde tarieven voor sportactiviteiten:  

 

§ 1. Gebruik kleedkamers en stortbaden. 

Het gebruik van de kleedkamers en de stortbaden is 

inbegrepen in de tarieven voor de sportzaal en de 

polyvalente zaal. Indien de kleedkamers en de stortba-

den los van de sportzaal en de polyvalente zaal gebruikt 

worden is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd. 

 

§ 2. Gebruik per uur. 

De vergoeding voor het gebruik per uur bedraagt: 

 

 Liedekerke Niet-
Liedekerke 

Scholen 

Sportzaal € 16,00/uur € 25,00/uur € 16,00/uur 

Plateau (halve 
sportzaal) 

€ 9,00/uur € 15,00/uur € 9,00/uur 

Polyvalente 
zaal 

€ 9,00/uur € 15,00/uur € 9,00/uur 

Kleedkamers € 5,00 € 10,00 € 5,00 

 

§ 3. Gebruik per dag. 

De vergoeding voor het gebruik voor verenigingen die 

sportmanifestaties organiseren of tijdens de sportdagen 

van de scholen bedraagt: 

 

 Liedekerke Niet-Liedekerke 

Polyvalente zaal € 45,00/dag € 60,00/dag 

Sportzaal € 60,00/dag € 100,00/dag 

Sporthal € 85,00/dag € 200,00/dag 

Kleedkamers apart € 35,00/dag € 100,00/dag 

 

§ 4. Jeugdwerking ploegsporten. 

Sportclubs waarvan meer dan de helft van de leden 

jonger is dan 18 jaar en die één of meerdere ploegen in 

competitie hebben, kunnen een seizoensabonnement 

krijgen. Een seizoensabonnement omvat de trainingen, 

de wedstrijden, het gebruik van de cafetaria en het 

gebruik van de kleedkamers en de stortbaden voor al de 

ploegen in competitie voor één seizoen. 

 

De vergoeding voor een seizoensabonnement bedraagt 

6 500,00 euro. 

Bijkomende activiteiten moeten afzonderlijk vergoed 

worden. 

 

§ 5. Gebruik cafetaria. 

De vergoeding voor het gebruik van de cafetaria be-

draagt: 

 

 Liedekerke Niet-Liedekerke 

Cafetaria € 15,00/gebruik € 50,00/gebruik 

 

Artikel 4 — Betaling. 

Regelmatige gebruikers kunnen kiezen voor een afreke-

ning per kwartaal. 

 

Artikel 5 — Tarieven niet-sportactiviteiten. 

 

§ 1. Tarief. 

De gebruikers van de sporthal betalen de volgende 

gedifferentieerde tarieven voor niet-sportactiviteiten: 

 

 Liedekerke Niet-Liedekerke 

Polyvalente zaal 
met cafetaria 

€ 300,00/dag € 500,00/dag 

 

§ 2. 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 

scholen en verengingen van Liedekerke; 

 1 000,00 euro voor activiteiten georganiseerd door 

scholen en verenigingen van buiten Liedekerke; 
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 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. 

§ 3. Reinigen. 

De vergoeding voor het reinigen van de polyvalente 

zaal, de cafetaria en het sanitair bedraagt 300,00 euro. 

 

Artikel 6 — Betaling. 

De organisator ontvangt een factuur voor het gebruik en 

betaalt deze via overschrijving op het rekeningnummer 

van de TMVW. 

 

Artikel 7 — Bijzondere activiteiten. 

Voor bijzondere activiteiten of manifestaties kunnen 

uitzonderlijk andere tarieven toegepast worden. 

 


