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RETRIBUTIE STADHUIS BERINGEN 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 

De retributie wordt bepaald aan de hand van vier gebruikersgroepen. Deze gebruikersgroepen zijn: 

- 1: verenigingen lid van een Beringse stedelijke adviesraad en Beringse scholen 

- 2: Beringse verenigingen die geen lid zijn van een Beringse stedelijke adviesraad 

- 3: niet-Beringse verenigingen 

- 4: particulieren 

Het facturatieadres is bepalend voor de vaststelling van de huurprijs. 

Diensten, OCMW, politie en vriendenkringen van deze diensten van de Stad Beringen kunnen gratis gebruik 

maken van de culturele infrastructuur. 

 

De prijzen zijn vastgesteld in euro.  

 

Indien twee tarieven worden vermeld, geldt de hoogste prijs als weekendtarief en de laagste prijs als 

weektarief. Het weekendtarief geldt vanaf vrijdagavond tot en met zondag. 

 

VERGADERLOKAAL 1 2 3 4 

Gebruik lokaal 4 5 7 11 

Reeks van 12 bijeenkomsten* 40 / / / 

*Op te nemen in een periode van 2 kalenderjaren. 

 

TROUWZAAL  1 2 3 4 

Gebruik lokaal 10 12 16 / 

Reeks van 12 bijeenkomsten*  100 / / / 

*Op te nemen in een periode van 2 kalenderjaren. 

 

WAARBORG 

Indien een gebruiker voor een langere periode over een sleutel beschikt, wordt hiervoor een waarborg van € 

50 aangerekend. 

 

BOETES 

- Zich niet houden aan de richtlijnen van het gebruiksreglement (overtreden rookverbod, overtreden 

afspraken afvalsortering, zaal niet opruimen, overtreden afspraken omtrent meubilair, materiaal, 

technische uitrusting, …)*: € 30 per vastgestelde overtreding, vermeerderd met de eventuele extra 

onkosten voor de stad 

- Verlies sleutel*: € 50 

- Extra werkuren te presteren door het personeel ten gevolge van het overtreden van de geldende 

reglementering: € 30 per uur extra gepresteerd 

- Beschadiging gebouw en materiaal: de kostprijs van de herstelling 

*Indien eenzelfde overtreding een tweede, derde, … maal wordt vastgesteld, wordt de boete respectievelijk 

vermenigvuldigd met 2, 3, … 

 

 


