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AGB WILLEBROEK  
Pastorijstraat 1 –   2830 Willebroek  
Ondernemingsnummer 0679 456 888 

 

 
HUUROVEREENKOMST  SCHOUWBURG            
A. Van Landeghemstraat 101 | 2830 Willebroek 
 
 

NAAM HUURDER of ORGANISATIE : …       

TELEFOON : …           E-MAIL : …      

 

Datum activiteit : …        

Omschrijving van de activiteit : …        

Start uur activiteit : …           einde uur activiteit (incl opruim) : …        

Extra voorbereidingstijd : vanaf  …       uur 

Extra dag voorbereiding / afbouw :       

Aantal personen :       

Extra materiaal:    

  tafels        stoelen        Partytafels        geluidinstallatie        belichting       bar   

  Spreekgestoelte        geluidreflexiepanelen             Beamer&scherm  

 

FACTURATIEGEGEVENS   

Naam aanvrager / organisatie : …       

Facturatieadres :       

Postcode :         Gemeente :       

    Particulier: Rijksregisternummer (verplicht) : …        

    Feitelijke vereniging : Rijksregisternummer  verantwoordelijke  (verplicht) :        

   VZW / Onderneming : KBO-nummer (verplicht) :          

  Erkende Willebroekse vereniging  aangesloten bij of erkend door volgende raden 

 cultuur         sport   jeugd           senioren          

 

 

VERZEKERING  

 

   De huurder verklaart zelf te beschikken over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.  

          Een attest moet op aanvraag kunnen worden voorgelegd. 

 

 De huurder wenst via het AGB een extra verzekeringspolis contractuele aansprakelijkheid af     

te sluiten tegen het risico van schade veroorzaakt aan het goed)  
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Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden, 

veiligheidsvoorschriften, wettelijke verplichtingen en annulatieclausules opgenomen in het  

huishoudelijk reglement en de specifieke voorwaarden opgenomen in het tariefreglement. (Zie: Een 

zaal huren | Willebroek) Een papieren versie van het reglement is op aanvraag verkrijgbaar.  

 

Voor akkoord.   

 

De huurder,  

 

 

 

                           

 

Handtekening    naam       datum : 

 

 
Voor het AGB 

 

 

 

                           

 

Handtekening    naam       datum : 

 

  

Dit document geldt als huurcontract en wordt ondertekend door beide partijen.  Een 

ondertekende overeenkomst wordt binnen de 7 dagen aan de huurder bezorgd. 

Een factuur wordt na de activiteit bezorgd. 

 
TARIEVEN A B C 

Podiumactiviteiten  Dagtarief  € 250 € 500 € 1000 

vergaderingen /repetities /opbouw (per uur )   € 25 € 50 € 100 

Reserveren podium zonder activiteiten (excl. 

zaal) - dagtarief 

€50 € 100 € 200 

Geluidreflectiepanelen € 5 / stuk € 25 / stuk € 50 / stuk 

Losse podiumelementen (maximum 20 stuks) € 5 / stuk € 25 / stuk € 50 / stuk 

Multimediaprojector  € 25 € 50 € 100 

Scherm (3 x 4 m) € 25 € 50 € 100 

Theatertechnieker voor specifieke technische 

bijstand tijdens de voorstelling  (Forfaitbedrag  

per dag (8 uur) 

Incl. 

daghuurprijs 

€ 150 € 300 

 
Gebruikerscategorieën 

Cat A 

erkende Willebroekse jeugd, sport, cultuur en seniorenverenigingen (*) /diensten van organisatie Willebroek / 

adviesraden / scholen 

Cat A -18 *Erkende Willebroekse verenigingen die een activiteit organiseren voor uitsluitend min18-jarigen 

hebben 50% korting op prijscategorie A. 

Cat B  

Willebroekse niet-erkende verenigingen en organisaties/ Willebroekse inwoners (**) 

Cat B -18 **niet georganiseerde Willebroekse jongeren min18 jaar krijgen bij huur van sportaccommodaties 

50% korting op prijscategorie B 

Cat C  
Bedrijven en niet-Willebroekse particulieren  en niet-Willebroekse verenigingen 
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