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Voetbalstadion Heuvelkouter 
 

Tariefreglement

Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen. 

 

Artikel 1. 

Dit reglement is van toepassing op het gemeentelijk 

voetbalstadion "Heuvelkouter", gelegen langs de Sport-

laan nummer 2 [en de oefenvelden.] 

Het algemeen gebruiksreglement voor de gemeentelijke 

sportaccommodaties is onverminderd van toepassing. 

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 

2005-06-23] 

 

Artikel 2. 

[§ 1. De tarieven voor Liedekerkenaren zijn van 

toepassing op: 

 inwoners van de gemeente Liedekerke; 

 de scholen waarvan het schoolgebouw zich bevindt 

op het grondgebied van de gemeente Liedekerke, 

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 Liedekerke. 

 

§ 2. De tarieven voor niet-Liedekerkenaren zijn van 

toepassing op alle andere personen, scholen, clubs en 

verenigingen dan deze bedoeld in § 1. 

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 

2005-06-23] 

 

Hoofdstuk 2 — Sportactiviteiten. 

 

Artikel 3 — Tarieven. 

De gebruikers van het voetbalstadion en de oefenvelden 

betalen de volgende gedifferentieerde tarieven voor 

sportactiviteiten: 

 

§ 1. Occasioneel gebruik. 
[De vergoeding voor het occasioneel gebruik bedraagt: 

 

 Aard Liedekerke Met 
verlichting 

Niet-
Liedekerke 

Hoofdveld 
stadion 
(A-terrein) 

Wedstrijd € 5,00 € 10,00 Geen gebruik 

Training € 2,50 € 7,50 Geen gebruik 

Kunstgrasveld 
(B-terrein) 

Wedstrijd € 10,00  € 15,00 geen gebruik 

Training € 7,50  € 10,00 (1) 

 Aard Liedekerke Met 
verlichting 

Niet-
Liedekerke 

Oefenveld 
zwembad 
(C-terrein) 

Wedstrijd € 5,00 € 10,00 Geen gebruik 

Training € 2,50 € 7,50 Geen gebruik 

Oefenveld 
Broekenbos 
(D-terrein) 

Wedstrijd € 3,00 € 5,00 Geen gebruik 

Training € 2,50 € 2,50 Geen gebruik 

Kleedkamers Wedstrijd € 3,00   € 4,50 

Training gratis   € 2,50 

Kleedkamers 
grote activitei-
ten 

Competitie € 30/dag   € 80/dag 

Recreatief gratis   € 50/dag 

Kantine zonder 
drankverkoop 

Wedstrijd € 10,00   Geen gebruik 

Training gratis   Geen gebruik 

Kantine met 
drankverkoop 

Wedstrijd € 30,00   Geen gebruik 

Training € 10,00   Geen gebruik 

 
(1) 

Niet-
Liedekerke 

Training Zonder 
verlichting 

Met 
verlichting 

Kunstgrasveld 
(B-terrein) 

1 uur € 30,00 € 50,00 

1,5 uur € 40,00 € 70,00 

2 uur € 50,00 € 90,00 

 

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 

2006-06-21] 

 

§ 2. Gebruik op jaarbasis. 

Clubs die een of meerdere ploegen in competitie heb-

ben, kunnen een seizoensabonnement krijgen. Dit omvat 

de trainingen, de wedstrijden, het gebruik van de kanti-

ne en het gebruik van de kleedkamers en de stortbaden 

voor al de ploegen in competitie voor één seizoen (van 1 

augustus tot 30 april). 

 

[De vergoeding voor een seizoensabonnement bedraagt: 

 
Club Seizoensabonnement 

Hoofdvoetbalclub [€ 12 000,00] 

 

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 

2009-04-30] 

 

In dit seizoensabonnement zijn volgende zaken inbegre-

pen: 

1° het gebruik van alle beschikbare velden voor alle 

trainingen en wedstrijden met of zonder verlichting; 



VOETBALSTADION — TARIEFREGLEMENT Blz. 2/2 

GEMEENTEBESTUUR LIEDEKERKE 

dit geldt voor alle ploegen in competitie; 

2° alle energiekosten (water, elektriciteit, gas); 

[3° het gebruik van alle kleedkamers en de kantine van 

het gemeentelijk voetbalstadion.] 

Bijkomende activiteiten moeten afzonderlijk vergoed 

worden. 

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 

2005-06-23] 

 

Artikel 4 — Reductie. 

Het college van burgemeester en schepenen kan reduc-

ties toestaan op deze tarieven wanneer de gebruikers 

zelf instaan voor het onderhoud van bepaalde aspecten 

van de accommodatie. Dit zal deel uitmaken van de 

onderhandelingen tussen gebruiker en college van 

burgemeester en schepen. 

 

Artikel 4bis — Energieverbruik. 

[…] 

[Aldus ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 

2009-04-30] 

[Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 2014-01-23] 

 

Artikel 5 — Betaling. 

Regelmatige gebruikers kunnen kiezen voor een afreke-

ning per kwartaal. 

 

Hoofdstuk 3 — Andere activiteiten. 

 

Artikel 6. 

De vergoeding voor het gebruik van de kantine voor 

niet-sportactiviteiten bedraagt 185,00 euro per dag; 

 

Artikel 7 — Waarborg. 

§ 1. Voor elk toegestaan gebruik moet een waarborg 

betaald worden. De waarborgsom bedraagt 150,00 euro. 

 

§ 2. Na gebruik zal de waarborg, zonder interesten, 

terugbetaald worden indien: 

 geen schade aangericht werd; 

 de sleutel terugbezorgd werd; 

 de gebruikte lokalen volledig en tijdig ontruimd zijn; 

 aan alle andere verplichtingen voldaan is. 

 

§ 3. In geval van vastgestelde tekortkomingen bepaalt 

het college van burgemeester en schepenen naar billijk-

heid welk bedrag van de waarborg niet zal terugbetaald 

worden. 

 

[§ 4. Bij ernstige schade aan het gebouw en zijn 

installaties, zal de gebruiker niet meer worden toegela-

ten als gebruiker van het gemeentelijk voetbalstadion.] 

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 

2005-06-23] 

 

Artikel 8 — Reinigen. 

De vergoeding voor het reinigen van de kantine be-

draagt 150,00 euro. 

 

Artikel 9 — Betaling. 

De organisator betaalt uiterlijk veertien dagen voor de 

datum van gebruik de huurprijs en de waarborg door 

storting op de rekening van het gemeentebestuur. 

 

Hoofdstuk 4 — Slotbepalingen. 

 

[…] 
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Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2005-02-24 
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Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2006-09-21 
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