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Cultuurcentrum Brasschaat: Verhuurreglement 
 
Tarieven inzake gebruik accommodaties:  
VERSIE 15 juni 2021  
 

A. GEBRUIK EN ONDERHOUD INFRASTRUCTUUR 

 
Art.1.- De  tarieven voor het gebruik van de accommodaties in het gemeentelijk cultuurcentrum 
Brasschaat vanaf juli 2021. 
 
De goedkeuring of wijziging van dit reglement gebeurt door de algemene vergadering van de EVA-
vzw Programmering Cultuurcentrum Hemelhoeve.  
 
 
Legende categorieën : 
 

0. Vrijstelling van huurprijs (lijst in bijlage) 
1. Verenigingen die lid zijn van een erkende Brasschaatse adviesraad 
2. Verenigingen die geen lid zijn van een erkende Brasschaatse adviesraad 
3. Brasschaatse onderwijsinstellingen  
4. Niet- Brasschaatse onderwijsinstellingen  
5. Privé-personen met culturele activiteit 
6. Privé-personen met feesten en andere niet-culturele activiteiten 
7. Bedrijven met niet commerciële activiteit (bv. personeelsfeest) 
8. Activiteiten met commercieel doel, georganiseerd door natuurlijke of rechtspersonen met 

het doel goederen of diensten te verkopen of publiciteit te voeren gericht op de verkoop van 
goederen en diensten. 

 

1. Ruiterhal (tijdelijk niet verhuurd tijdens verbouwingswerken) 
 
Categorie 0 
Gratis 
 
Categorie 1 & 3 
300,00 euro  per dag  
50,00 euro  voor ombouw- en repetitiedagen, tentoonstellingsdagen volgend op de eerste dag, 
tornooidagen volgend op de eerste tornooidag, voor een cursusdag volgend op de eerste cursusdag 
mits betaling van 1 dag volledig tarief. 
 
 

Categorie 2 & 4 
450,00 euro per dag  
75,00 euro voor ombouw- en repetitiedagen, tentoonstellingsdagen volgend op de eerste dag, 
tornooidagen volgend op de eerste tornooidag, voor een cursusdag volgend op de eerste cursusdag, 
mits betaling van 1 dag volledig tarief. 
 
Categorie 7 
600 euro per dag  
100,00 euro voor een ombouw-, of repetitiedag, mits betaling 1 dag volledig tarief  
 

Categorie  8 
1.200,00 euro per dag  
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200,00 euro voor een ombouw-, of repetitiedag, mits betaling 1 dag volledig tarief  
 

Onderhoud bij fuiven, bals en danspartijen 
op weekdagen (maandag t/m vrijdag): 100,00 euro per dag 
op zaterdagen: 200,00 euro per dag 
op zon-en feestdagen: 250,00 euro per dag 
Indien het onderhoud langer dan 8 uren duurt, wordt een extra retributie aangerekend: 

• Op weekdagen 25,00 euro/uur 

• Op zaterdagen 30,00 euro/uur 

• Op zon-en feestdagen 40,00 euro/uur 
 
Waarborg bij fuiven, bals en danspartijen 
 
Categorie 0 + 1:  
300 euro 
 
Categorie 2 +3+4+7+8:  
600 euro 
 
 

2. Theater Hemelhoeve 
 
Categorie 0 
Gratis 
 
Categorie 1 + 3 
75,00 euro per dag; 
15,00 euro per dag voor een ombouw- of repetitiedag, mits betaling 1 dag volledig tarief. 
 

Categorie 2 + 4 + 5 
150,00 euro per dag; 
30,00 euro per dag voor een ombouw- of repetitiedag, mits betaling 1 dag volledig tarief. 
 
Categorie 7 
300,00 euro per dag; 
100 euro voor een ombouw- of repetitiedag, mits betaling 1 dag volledig tarief. 
 

Categorie 8 
500,00 euro per dag; 
150 euro voor een ombouw- of repetitiedag, mits betaling 1 dag volledig tarief. 
 

3. Born (met keuken) 
 
Categorie 0 
Gratis 
 
Categorie 1 & 3 
25,00 euro per dag; 
 

Categorie 2 & 4 
30,00 euro per dag; 
 

Categorie 5 



 

3 
 

100,00 euro per dag 
 

Categorie 6 & 7 
150,00 euro per dag 
 

Categorie 8 
300,00 euro per dag 
 

4. Thijs 
 
Categorie 0 
Gratis 
 
Categorie 1 & 3 
Thijs 1:  20,00 euro per dag 
Thijs 2:  10,00 euro per dag 
Thijs 1+2: 25,00 euro per dag 
 

Categorie 2 & 4 
Thijs 1:  25,00 euro per dag 
Thijs 2:  10,00 euro per dag 
Thijs 1+2: 30,00 euro per dag 
 
Categorie 5 
Thijs 1:  75 euro per dag 
Thijs 2:  25 euro per dag 
Thijs 1+2: 100,00 euro per dag 
 

Categorie 6 & 7 
Thijs 1:  125,00 euro per dag 
Thijs 2:  25,00 euro per dag 
Thijs 1+2: 150,00 euro per dag 
 
 

Categorie 8 
Thijs 1:  250,00 euro per dag 
Thijs 2:  50,00 euro per dag 
Thijs 1+2: 300,00 euro per dag 
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5. Sint-Jozefskapel 
 
Categorie 0 
Gratis 
 
Categorie 1 & 3 
60,00 euro  per dag; 
25,00 euro  voor ombouw- en repetitiedagen, tentoonstellingsdagen volgend op de eerste dag, voor 
een cursusdag volgend op de eerste cursusdag, mits betaling 1 dag volledig tarief. 
 

Categorie 2 & 4 & 5 
75,00 euro  per dag;  
35,00 euro  voor ombouw- en repetitiedagen, tentoonstellingsdagen volgend op de eerste dag, voor 
een cursusdag volgend op de eerste cursusdag, mits betaling 1 dag volledig tarief. 
 

Categorie 7 
100,00 euro  per dag; 
50,00 euro  voor ombouw- en repetitiedagen, tentoonstellingsdagen volgend op de eerste dag, voor 
een cursusdag volgend op de eerste cursusdag, mits betaling 1 dag volledig tarief. 
 

 
Categorie 8 
150,00 euro per dag; 
100,00 euro  voor ombouw- en repetitiedagen, tentoonstellingsdagen volgend op de eerste dag, voor 
een cursusdag volgend op de eerste cursusdag, mits betaling 1 dag volledig tarief. 
 
 

6. Antverpia-gebouw 

Galerie Van Den Weyngaert 
 
Categorie 0 
Gratis 
 
Categorie 1& 3 
60,00 euro per dag  
25,00 euro per dag voor ombouw- en repetitiedagen, tentoonstellingsdagen volgend op de eerste 
dag, voor een cursusdag volgend op de eerste cursusdag, mits betaling 1 dag volledig tarief. 
 
Categorie 2 & 4 & 5 
75 euro per dag  
35 euro per dag voor ombouw- en repetitiedagen, tentoonstellingsdagen volgend op de eerste dag, 
voor een cursusdag volgend op de eerste cursusdag, mits betaling 1 dag volledig tarief. 
 
Categorie 7 
100,00 euro  per dag; 
50,00 euro  voor ombouw- en repetitiedagen, tentoonstellingsdagen volgend op de eerste dag, voor 
een cursusdag volgend op de eerste cursusdag, mits betaling 1 dag volledig tarief. 
 

Categorie 8 
150,00 euro per dag; 
100,00 euro  voor ombouw- en repetitiedagen, tentoonstellingsdagen volgend op de eerste dag, voor 
een cursusdag volgend op de eerste cursusdag, mits betaling 1 dag volledig tarief. 
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Polyvalent lokaal Grasdries 
 
Categorie 0 
Gratis 
 
Categorie 1 & 3 
20,00 euro per dag. 
 

Categorie 2 & 4 
25,00 euro per dag. 
 
Categorie 5 
75 euro per dag 
 

Categorie 6 & 7 
125 euro per dag 
 
 

Categorie 8 
250 euro per dag 

 
 

7. Refters scholen gemeente Brasschaat 
 
Categorie 0 
Gratis 
 
Categorie 1 
15,00 euro per dag; 
 

Categorie 2 & 4 
20,00 euro per dag; 
 

 
8. Grote zaal Gemeentelijke Academie Muziek en Woord 

 
 
Categorie 1 
40,00 euro per dag; 
 
Categorie 2 
50,00 euro per dag; 
 
 
Art.2.- afval  
 
De diftarkosten voor huisvuilophaling zullen aan de zaalhuurders worden verrekend na afloop van de 
activiteit. 
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B. GEBRUIK VAN MATERIALEN 

 
Art.3.- De  tarieven voor het gebruik van het technisch materiaal in het gemeentelijk cultuurcentrum  
 
Aanvraag: 
Het materiaal moet tijdig aangevraagd worden via het daartoe bestemde   
formulier. Bij contracten die werden opgemaakt langer dan 4 weken voor het gebruik van de zaal, is 
de minimumtermijn voor aanvraag materialen 4 weken. Bij contracten die werden opgemaakt 
minder dan 4 weken voor gebruik van de zaal, moet de aanvraag van de materialen tegelijk met het 
contract worden opgemaakt. 
 

  



 

7 
 

 
6. Tarieven materialen  

a. Ruiterhal 
 

Materiaal Categorie 0 Categorie 1, 2, 3, 
4 

Categorie 7, 8 

Overheadprojector gratis gratis 10 euro 

Klankinstallatie bij fuiven, bals en optredens gratis 150 euro + 250 
euro waarborg 

250 euro + 250 
euro waarborg 

Klankinstallatie bij voordrachten, speech, … gratis gratis 50 euro 

CD-speler gratis gratis 10 euro 

DVD-speler gratis gratis 10 euro 

Projectiescherm gratis gratis 10 euro 

LCD-projector/beamer gratis gratis 40 euro 

TV toestel gratis gratis 30 euro 

Uitschuiftribune gratis gratis 50 euro 

Micro  gratis gratis 5 euro 

Spreekstoel gratis gratis 5 euro 

Kawai piano (440 Hz) 100 euro  100 euro 100 euro 

 

b. Born 
 

Materiaal Categorie 0 Categorie 1, 2, 3, 
4, 5 

Categorie 6, 7, 8 

Overheadprojector gratis gratis 10 euro 

Klankinstallatie bij voordrachten, speech, … gratis gratis 50 euro 

CD-speler gratis gratis 10 euro 

DVD-speler gratis gratis 10 euro 

Projectiescherm gratis gratis 10 euro 

LCD-projector/beamer gratis gratis 40 euro 

Micro  gratis gratis 5 euro 

Spreekstoel gratis gratis 5 euro 

Kookcursusmateriaal gratis 50 euro 50 euro 

Keukenmateriaal gratis gratis gratis 

Toevoegen aan gebruiksreglement in geval van schade bij keuken- en kookcursusmateriaal. 

 
c. Thijs 

 
Materiaal Categorie 0 Categorie 1, 2, 3, 

4, 5 
Categorie 6, 7, 8 

Overheadprojector gratis Gratis 10 euro 

Klankinstallatie bij voordrachten, speech, … gratis Gratis 50 euro 

CD-speler gratis Gratis 10 euro 

DVD-speler gratis Gratis 10 euro 

Projectiescherm gratis Gratis 10 euro 

LCD-projector/beamer gratis Gratis 40 euro 

Micro  gratis Gratis 5 euro 

Spreekstoel gratis Gratis 5 euro 
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d. Theater Hemelhoeve 
 

Materiaal Categorie 
0 

Categorie 1, 2, 
3, 4, 5 

Categorie 6, 7, 8 

Overheadprojector gratis gratis 10 euro 

CD-speler gratis gratis 10 euro 

Klankinstallatie gratis gratis 50 euro 

DVD-speler gratis gratis 10 euro 

Projectiescherm gratis gratis 10 euro 

TV toestel gratis gratis 30 euro 

Filmscherm (6x4,5m) gratis gratis 20 euro 

LCD-projector/beamer gratis gratis 40 euro 

Kawai piano (440 Hz) 75 euro 75 euro 100 euro 

Micro  gratis gratis 5 euro 

Spreekstoel gratis gratis 5 euro 

 

 e.   Sint-Jozefskapel 
 

Materiaal Categorie 
0 

Categorie 1, 2, 
3, 4, 5 

Categorie 6, 7, 8 

TV toestel gratis gratis 30 euro 

6 partytafels gratis gratis 12 euro 

 
 

Art.4.- Voorwaarden voor betaling en voorschot: 
 
Regeling van voorschot en betaling: 

a. een voorschot ten belope van 25% van de te betalen huurprijs die minimaal € 250 bedraagt 
dient binnen de maand nadat de schriftelijke machtiging tot gebruik werd verleend, betaald 
te worden op het rekeningnummer van de vzw van het cultuurcentrum;  

b. Voor de materialen waarbij een waarborg wordt gevraagd, dient deze waarborg uiterlijk een 
maand vóór de dag van aanvang van het gebruik betaald te worden. 

c. Na afloop van de activiteit dient het saldo van de te betalen huurprijs uiterlijk een maand na 
de factuurdatum betaald te worden op het rekeningnummer van de vzw van het 
cultuurcentrum. 

d. Indien het contract werd opgemaakt korter dan een maand voor aanvang van de activiteit, 
dient de eventuele waarborg en het voorschot van de te betalen huurprijs inclusief 
materialen onmiddellijk betaald te worden. 
 

Ingeval van het niet of niet tijdig in bewaring geven van deze bedragen, vervalt de machtiging tot 
gebruik van de beoogde accommodatie of materiaal van het gemeentelijk cultureel centrum.  
 
Bij annulatie tot drie maanden voor de datum van gebruik van de zaal zal 25 % van de huurprijs van 
het lokaal of minimum 5 euro aangerekend worden. 
Bij annulatie minder dan drie maanden voor de datum van gebruik van de zaal zal 50 % van de 
huurprijs van het lokaal aangerekend worden. 
Bij annulatie minder dan 1 maand voor de datum van gebruik van de zaal zal 100 % van de huurprijs 
van het lokaal aangerekend worden. 
 
§3 Ingeval van betwisting zal de inning bij burgerlijke rechtsvordering geschieden. 
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Art.7.- De algemene vergadering verleent de raad van bestuur de bevoegdheid om gemotiveerd en 
bij uitzondering af te wijken van het retributiereglement. Over de gebruikelijke afwijkingen dient 
gerapporteerd te worden in de eerstvolgende algemene vergadering. 
 
 
Goedgekeurd op de algemene vergadering van de Gemeentelijke vzw Programmering 
Cultuurcentrum Hemelhoeve op 11 juni 2021 
 
 
De voorzitter, schepen van cultuur   Afdelingshoofd cultuur 
Carla Pantens      Ilya De Roey 
 
 
 
Bijlage 1: vrijstelling van huurprijs 
 
De volgende diensten en organisaties vallen onder categorie 0 en wordt vrijstelling voor het betalen 
van een huurprijs verleend: 
 

• Eigen gemeentelijke activiteiten, ingericht door de gemeentelijke  of OCMW diensten of 
gemeentelijke EVA's 

• 1 proclamatie per onderwijsinstelling per schooljaar 

• Openbare examens en klasconcerten, voordrachten en lessen van de GAMW 

• Activiteiten die kaderen in het Feest van de Vlaamse Gemeenschap van 1 t.e.m. 11 juli en die 
een aantoonbare link hebben met deze feestdag 

• Bestuurs-en algemene vergaderingen van gemeentelijke adviesraden 

• Activiteiten georganiseerd door erkende gemeentelijke adviesraden, max. 2 per jaar 

• Tentoonstellingen Academie Noord 
 

 


