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Retributiereglement/tarieven  

gemeentelijke sportinfrastructuur beheerd door AGB 
 

1. Retributiereglement 
 

1.1 Aanvraag 
 

 Aanvragen voor het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur dienen gericht aan de  
gemeentelijke sportdienst Willebroek. 

 Standaard huuraanvragen zijn te bekomen op de gemeentelijke sportdienst, p.a. Administratief 
centrum  - Pastorijstraat 1, te 2830 Willebroek, tel.: 03 66 92 30. E-mail: 
sportdienst@willebroek.be of op de website van de organisatie Willebroek: www.willebroek.be. 

 De accommodaties worden alleen per half uur en per uur verhuurd. 

 De huuraanvraag is officieel toegezegd wanneer een schriftelijke bevestiging namens het 
college van burgemeester en schepenen of namens de gemeentelijke sportdienst ontvangen 
werd. Aanvragen worden volgens datum van ontvangst behandeld door de gemeentelijke 
sportdienst. In geval van gelijktijdige aanvragen worden deze behandeld volgens de prioriteiten 
vastgelegd door de sportraad in de vergadering van 17/12/2001. 

1. Algemene principes: 
a. leden van de sportraad hebben voorrang op niet-leden 
b. gemeentelijke organisaties hebben, na samenspraak met de clubs, voorrang 
c. uitzonderlijke manifestaties hebben steeds voorrang. 

2. Competitiesportverenigingen hebben voorrang op recreatiesportverenigingen 

3. georganiseerde sportbeoefening heeft voorrang op niet georganiseerde sportbeoefening 

4. een groter aantal sportbeoefenaars heeft voorrang op een kleiner aantal sportbeoefenaars 
(vb. volleybal heeft voorrang op tennis). 

 Opties genomen op een accommodatie gelden maximum voor 1 week. 

 

1.2 Specifieke voorwaarden 
 

 Elke huurder is zelf verantwoordelijk voor het klaarzetten van de toestellen e.d. (doelen, tafels, 
stoelen, podium, ….). Het personeel van de sportdienst heeft enkel een ondersteunende en 
toezichthoudende rol. 

 In alle sportaccommodaties geldt een rookverbod. 

 Elk lokaal dient na gebruik in zijn oorspronkelijke staat verlaten te worden en dit 

onmiddellijk na het beëindigen van de activiteit. 

 Uiterlijk 30 minuten na de activiteit dienen de kleedkamers ontruimd te zijn. 

 Het reglement op het nachtlawaai (art. 105 & 106 van het gemeentelijk politiereglement 
goedgekeurd in gemeenteraad van 12/10/93) dient te worden gerespecteerd). 

 Sabam en billijke vergoeding zijn ten laste van de vereniging/organisator. 

 

1.3 Betalingen 
 

 De factuur dient uiterlijk te worden betaald op de vervaldatum. 

 De betaling geschiedt bij voorkeur op het rekeningnummer BE43 0910 2169 6101 van de AGB 

Willebroek Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek met vermelding van het volledige factuurnummer of 

via bankcontact, voor aanvang van de activiteit, op de gemeentelijke sportdienst voor losse 

reservaties 

 Annulaties worden uiterlijk twee dagen voor de geplande activiteit gemeld aan de gemeentelijke 

sportdienst. 

 Voor iedere laattijdige annulering wordt € 25,00/uur aangerekend boven op de normale huurprijs. 

 

1.4 Sancties 
 

 Een bevestigde reservatie verplicht de huuraanvrager tot de naleving van dit reglement. 

 Foutieve opgave van gegevens van de kant van de gebruiker die bepalend zijn voor de berekening 

van het huurgeld, kan leiden tot weigering van de aanvraag. 

 

1.5 Aanvangsdatum 
 

 Dit reglement wordt van kracht per 1/9/2019 en vervangt het voorgaande. 
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2. Tarieven 

 

2.1 Sportcomplex De Schalk 
 

    Prijzen per uur 

 
SPORTHAL DE SCHALK 1/2 zaal hele zaal 

Erkende verenigingen/jongeren -18 

(ongeorganiseerd) 

€ 6,00 € 12,00 

Erkende verenigingen -18/scholen € 3,00 € 6,00 

Niet-erkende verenigingen/individuelen 
+18 

€ 12,00 € 24,00 

 

ATLETIEKPISTE (zonder verlichting) 

Erkende verenigingen/jongeren -18 
(ongeorganiseerd) 

€ 7,50 

Erkende verenigingen -18/scholen € 3,75 

Niet-erkende verenigingen € 15,00 

 

ATLETIEKPISTE (met verlichting) 

Erkende verenigingen/ jongeren -18 
(ongeorganiseerd) 

€ 15,00 

Erkende verenigingen -18/scholen € 7,50 

Niet-erkende verenigingen € 30,00 

 

VOETBALVELD (zonder verlichting) 

Erkende verenigingen/ jongeren -18 
(ongeorganiseerd) 

€ 7,50 

Erkende verenigingen -18/scholen € 3,75 3,75 

Niet-erkende verenigingen € 15,00 

 

VOETBALVELD (met verlichting) 

Erkende verenigingen/jongeren -18 
(ongeorganiseerd) 

€ 15,00 

Erkende verenigingen -18/scholen  € 7,50 

Niet-erkende verenigingen  € 30,00 

 
 

 
 Prijzen per dagdeel of dag (*) 

  

ALLEEN KLEEDKAMERS 

Erkende verenigingen/scholen € 7,50/kleedkamer/dagdeel 

Niet-erkende verenigingen € 15,00/kleedkamer/dagdeel 

 

BUSINESS-SEATS 

Erkende verenigingen € 21,00/dag 

Niet-erkende verenigingen € 42,00/dag 

 

VERGADERZAAL 

Erkende verenigingen/scholen € 4,50/dagdeel 

Niet-erkende verenigingen € 9,00/dagdeel 

 
(*) een dagdeel = voormiddag, namiddag of avond 
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2.2 Sportcomplex Tisselt 

 
                                             Prijzen per uur 

  

SPORTHAL TISSELT 
1/3de 
zaal 

1/2 

zaal 

2/3de 
zaal 

hele 

zaal 

Erkende verenigingen/jongeren -18 
(ongeorganiseerd) 

€ 4,00 € 6,00 € 8,00 € 12,00 

Erkende verenigingen -18/scholen € 2,00 € 3,00 € 4,00 € 6,00 

Niet-erkende 
verenigingen/individuelen +18 

€ 8,00 € 12,00 € 16,00 € 24,00 

 
ALLEEN KLEEDKAMERS     Prijzen per dagdeel 

Erkende verenigingen/scholen € 7,50/kleedkamer/dagdeel 

Niet-erkende verenigingen € 15,00/kleedkamer/dagdeel 

 

2.3 Sporthal Klein-Willebroek 

 
 Prijzen per uur 

 
SPORTHAL KLEIN-WILLEBROEK 1/2 zaal hele zaal 

Erkende verenigingen/jongeren -18 
(ongeorganiseerd) 

€ 3,00 € 6,00 

Erkende verenigingen -18/scholen € 1,50 € 3,00 

Niet-erkende verenigingen/individuelen +18 € 6,00 € 12,00 

 
ALLEEN KLEEDKAMERS Prijzen per dagdeel 

Erkende verenigingen/scholen € 7,50/ kleedkamer/dagdeel 

Niet-erkende verenigingen € 15,00/kleedkamer/dagdeel 

 

2.4 Sporthal Piepel 

 
                       Prijzen per uur            

 
SPORTHAL 1/2 zaal hele zaal 

Erkende vereniginge/jongeren -18 
(ongeorganiseerd) 

€ 3,00 € 6,00 

Erkende verenigingen -18/scholen € 1,50 € 3,00 

Niet-erkende verenigingen/individuelen +18 € 6,00 € 12,00 

Gevechtssportenzaal 

Erkende verenigingen/scholen/jongeren -18 

(ongeorganiseerd) 

 € 3,00 

Erkende verenigingen -18/scholen  € 1,50 

Niet-erkende verenigingen/individuelen +18  € 6,00 

 
ALLEEN KLEEDKAMERS Prijzen per dagdeel 

Erkende verenigingen/scholen € 12,50/kleedkamer/dagdeel 

Niet-erkende verenigingen € 15,00/kleedkamer/dagdeel 

 


