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RETRIBUTIE CASINO BERINGEN 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 
De retributie wordt bepaald aan de hand van drie gebruikersgroepen. Deze gebruikersgroepen zijn: 
 

- 1: Beringse verenigingen en scholen 

- 2: niet-Beringse verenigingen 

- 3: particulieren 

 
Het adres van de zetel van de vereniging 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. 
 

PRIJZEN 

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. 
 

SCHOUWBURG 1 2 3 
CULTURELE PUBLIEKSACTIVITEITEN Voorstelling 

(toneel/concert/dans/zang) 
471 / 377 787 / 630 1352 / 1082 

Repetities voor eenzelfde 
productie  

119 198 340 

Op- en afbouw  119 198 340 

Bijkomende voorstelling op 
dezelfde dag 

235 / 189 393 / 315 676 / 542 

FILMVOORSTELLING / PROJECTIES Enkel mogelijk met gebruik 
multimediaprojector Casino 

189 315 542 

ACADEMISCHE ZITTING / LEZING / 
VOORDRACHT / STUDIEDAG 

 
189 315 542 

 

GALERIJ 1 2 3 
TENTOONSTELLINGEN  
(Inclusief vernissage) 

Weekenddagen 22 37 63 

Weekdagen 12 37 63 

RECEPTIE (Niet bij vernissage) 107 179 307 

KEUKEN (Niet bij vernissage) 22 37 63 

OP- EN AFBOUW TENTOONSTELLING (per dag) 12 37 63 

 

VERGADERZAAL 1 1 2 3 
GEBRUIK LOKAAL 15 26 44 

Reeks van 12 bijeenkomsten*  150 / / 

*Op te nemen in een periode van 2 kalenderjaren. 

 

VERGADERZAAL 2 1 2 3 
GEBRUIK LOKAAL 10 17 29 

Reeks van 12 bijeenkomsten*  100 / / 

*Op te nemen in een periode van 2 kalenderjaren. 

 

FOYER 1 2 3 
VERGADERING / LEZING / VOORDRACHT / HOBBYBEOEFENING 30 51 87 

ANDERE ACTIVITEITEN 45 77 131 
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STUDIO 1 2 3 
VERGADERING / HOBBYBEOEFENING 8 13 22 

Reeks van 12 bijeenkomsten* 80 / / 

ANDERE ACTIVITEITEN 15 25 44 

*Op te nemen in een periode van 2 kalenderjaren. 

 

MATERIAAL EN DIENSTEN 1 2 3 
Draagbare geluidsbox, kleine multimediaprojector 7 12 20 

Grote multimediaprojector (Schouwburg) 22 35 59 

Piano (Inclusief stemmen) 151 194 262 

Balletvloer 33 55 95 

Extra poets Schouwburg 99 104 168 

Podiumelementen (per element) 2 3 6 

Flipover, projectiescherm gratis gratis gratis 

Ticketverkoop (kost per ticket) / / 2 

 

ANDERE 

Techniek: Bij huur van de schouwburg is de hulp van één technicus in de huurprijs inbegrepen. Deze is beperkt tot 3 uur voor 

repetities en 5 uur voor een voorstelling. Voor een bijkomende technicus en/of bijkomende uren moet, conform het 

gebruiksreglement, extra betaald worden. Tot middernacht wordt € 35 per technicus per begonnen uur aangerekend, zowel voor 

repetities als voor voorstellingen. Vanaf middernacht betaalt men € 58 per technicus per begonnen uur.  

Afval: Bij overmatig afval na afloop van de activiteit wordt € 50 aangerekend voor de afvalverwerking. 

 

WAARBORG 
Voor bepaalde activiteiten wordt een waarborg gevraagd. 

Indien een gebruiker voor een langere periode over een sleutel beschikt, wordt hiervoor een waarborg van € 50 aangerekend. 

 

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

afvalsortering, zaal niet opruimen, overtreden afspraken omtrent meubilair, materiaal, technische uitrusting, …)*: € 50 

per vastgestelde overtreding, vermeerderd met de eventuele extra onkosten voor de stad 

- Verbruik drank en/of eten in de schouwburg: verdubbeling van de huurprijs 

- Sleutel galerij niet teruggebracht op afgesproken tijdstip*: € 9 

- Verlies sleutel*: € 58 

- Overtreden afspraken drankafname*: € 58 

- Extra werkuren te presteren door het personeel ten gevolge van het overtreden van de geldende reglementering: € 35 

per uur extra gepresteerd 

- Beschadiging gebouw en materiaal: de kostprijs van de herstelling 

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

met 2, 3, … 

 


