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CC STADSSCHOUWBURG
Adres
Richard Van Britsomstraat 21
9100 Sint-Niklaas
CC Stadsschouwburg
Contact
Annelies De graeve
 03 778 33 51
 annelies.degraeve@sint-niklaas.be
 www.ccsint-niklaas.be

ACCOMMODATIE CC STADSSCHOUWBURG
CC Stadsschouwburg
Functies

Bijhorende accommodatie

-

-

concerten
theatervoorstellingen
dansvoorstellingen

cafetaria/foyer
ateliers
lift

Capaciteit
-

560 zitplaatsen
9 kleedkamers : 36 personen

Afmetingen
scène opp. :
11,60m x 6,50m x 11,60m
Bereikbaarheid
op wandelafstand van het station en
de Grote Markt
Parkeergelegenheid
-

betalend parkeren aan de
Academies
betalend parkeren ondergrondse
parking Grote Markt

Ateliers
Functie : decorbouw met
amateurtheaters
Techniek
-

toneeltoren
wifi

Catering
Eet -en drankmogelijkheid in de
Foyer
Info via:
 0486 15 17 05

Toegankelijkheid
-

toegankelijk voor rolstoelgebruikers
aangepast toilet

CC STADSSCHOUWBURG
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TARIEVEN* CC STADSSCHOUWBURG
CC Stadsschouwburg
VOORSTELLING

- Gebruik door andere verenigingen, erkend door
de cultuurraad, en gebruik door scholen
330,00
- Gebruik door verenigingen voor podiumkunsten
of muziek, erkend door de cultuurraad, voor
eigen optredens
220,00
- Jeugd- en sociale verhuringen
165,00
- Niet commerciële verhuringen
440,00
- Commerciële verhuringen
1.540,00

REPETITIE

- Niet commerciële verhuringen
- Commerciële verhuringen

120,00
360,00

EUR/voorstelling
EUR/ voorstelling
EUR/ voorstelling
EUR/ voorstelling
EUR/ voorstelling

EUR/repetitie
EUR/repetitie

GEBRUIK VAN DIGITALE FILMPROJECTIE

- Gebruik door andere verenigingen, erkend door
de cultuurraad, en gebruik door scholen
170,00
- Gebruik door verenigingen voor podiumkunsten
of muziek, erkend door de cultuurraad, voor
eigen optredens
170,00
- Jeugd- en sociale verhuringen
85,00
- Niet commerciële verhuringen
255,00
- Commerciële verhuringen
255,00

EUR/gebruik
EUR/ gebruik
EUR/ gebruik
EUR/ gebruik
EUR/ gebruik

GEBRUIK VAN DE VLEUGELPIANO

- Gebruik door andere verenigingen, erkend door
de cultuurraad, en gebruik door scholen
100,00
- Gebruik door verenigingen voor podiumkunsten
of muziek, erkend door de cultuurraad, voor
eigen optredens
100,00
- Jeugd- en sociale verhuringen
100,00
- Niet commerciële verhuringen
125,00
- Commerciële verhuringen
125,00

EUR/ gebruik
EUR/ gebruik
EUR/ gebruik
EUR/ gebruik
EUR/ gebruik

GEBRUIK VAN DE BALLETVLOER

- Gebruik door andere verenigingen, erkend door
de cultuurraad, en gebruik door scholen
- Gebruik door verenigingen voor podiumkunsten
of muziek, erkend door de cultuurraad, voor
eigen optredens
- Jeugd- en sociale verhuringen
- Niet commerciële verhuringen
- Commerciële verhuringen

50,00

EUR/ gebruik

50,00
50,00
62,50
62,50

EUR/ gebruik
EUR/ gebruik
EUR/ gebruik
EUR/ gebruik

TICKETRESERVATIE

- Gebruik door andere verenigingen, erkend door
de cultuur raad, en gebruik door scholen
- Gebruik door verenigingen voor podiumkunsten
of muziek, erkend door de cultuurraad, voor
eigen optredens
- Jeugd- en sociale verhuringen
- Niet commerciële verhuringen
- Commerciële verhuringen

0,10

EUR/ticket

0,10
0,10
1,00
1,00

EUR/ ticket
EUR/ ticket
EUR/ ticket
EUR/ ticket

* Meer informatie over deze tarieven op pagina 44

CC STADSSCHOUWBURG
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SITE ZWIJGERSHOEK-CC MUSEUMTHEATER
Adres
Zwijgershoek 14
9100 Sint-Niklaas
CC Museumtheater
Contact
Annelies De graeve
 03 778 33 51
 annelies.degraeve@sint-niklaas.be
 www.ccsint-niklaas.be

ACCOMMODATIE SITE ZWIJGERSHOEK
CC Museumtheater (theaterzaal)
Functies

Toegankelijkheid

-

-

theater
filmvoorstellingen
kleine concerten
voordrachten
lezingen

Capaciteit
Vaste tribune 122 personen
Afmetingen
ruimte: 9,60m x 15,60m
scène: 9,60m x 6m x 4m (h)

-

toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
aangepast toilet

Bijhorende accommodatie.
- vestiaire
- klank- en lichtinstallatie
- kleedkamer
- regiecabine
- cafetaria
lift
Techniek

- klank- en lichtinstallatie
- regiecabine
op wandelafstand van de Grote Markt - wifi
en station Sint-Niklaas
Catering
Parkeergelegenheid
Bar Museumtheater met eigen stock.
(lijst te verkrijgen op aanvraag)
- betalend parkeren parking
Zwijgershoek
Eventueel aan te vullen met eigen
- betalend parkeren ondergrondse dranken
parking Grote Markt
Info via het museum
 03/778.34.57
Bereikbaarheid

SITE ZWIJGERSHOEK - CC Museumtheater

7

TARIEVEN* CC MUSEUMTHEATER
CC Museumtheater (Theaterzaal)
VOORSTELLING
- Gebruik door andere verenigingen, erkend door
de cultuurraad, en gebruik door scholen
132,00
- Gebruik door verenigingen voor podiumkunsten
of muziek, erkend door de cultuurraad, voor
eigen optredens
88,00
- Jeugd- en sociale verhuringen
66,00
- Niet commerciële verhuringen
176,00
- Commerciële verhuringen
616,00

EUR/voorstelling
EUR/ voorstelling
EUR/ voorstelling
EUR/ voorstelling
EUR/ voorstelling

REPETITIE
- Niet commerciële verhuringen
- Commerciële verhuringen

48,00
144,00

EUR/repetitie
EUR/repetitie

GEBRUIK VAN DIGITALE FILMPROJECTIE
- Gebruik door andere verenigingen, erkend door
de cultuurraad, en gebruik door scholen
68,00
- Gebruik door verenigingen voor podiumkunsten
of muziek, erkend door de cultuurraad, voor
eigen optredens
68,00
- Jeugd- en sociale verhuringen
34,00
- Niet commerciële verhuringen
102,00
- Commerciële verhuringen
102,00

EUR/gebruik
EUR/ gebruik
EUR/ gebruik
EUR/ gebruik
EUR/ gebruik

TICKETRESERVATIE
ZWIJGERSHOEK

- Gebruik door andere verenigingen, erkend door
de cultuur raad, en gebruik door scholen
- Gebruik door verenigingen voor podiumkunsten
of muziek, erkend door de cultuurraad, voor
eigen optredens
- Jeugd- en sociale verhuringen
- Niet commerciële verhuringen
- Commerciële verhuringen

0,10

EUR/ticket

0,10
0,10
1,00
1,00

EUR/ ticket
EUR/ ticket
EUR/ ticket
EUR/ ticket

* Meer informatie over deze tarieven op pagina 44

SITE ZWIJGERSHOEK - CC Museumtheater
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SITE ZWIJGERSHOEK-PIET ELSHOUTZAAL
Adres
Zwijgershoek 14
9100 Sint-Niklaas
Piet Elshoutzaal
Contact
Greet Polfliet
 03 778 34 57
(niet op woensdag)
 greet.polfliet@sint-niklaas.be
 www.ccsint-niklaas.be

ACCOMMODATIE SITE ZWIJGERSHOEK
Piet Elshoutzaal (polyvalente ruimte)
Functies

Toegankelijkheid

-

-

tentoonstellingen
voordrachten
lezingen
vergaderingen

Capaciteit
120 personen
Afmetingen
ong. 200m² vloeroppervlakte
Bereikbaarheid

-

toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
aangepast toilet

Bijhorende accommodatie
-

lift
ophangrail aan de wanden

Techniek
-

digitale projector
geluidsversterking (micro)

op wandelafstand van de Grote Markt Meubilair
en station Sint-Niklaas
tafels en stoelen
spreekgestoelte
Parkeergelegenheid
-

betalend parkeren parking
Zwijgershoek
betalend parkeren ondergrondse
parking Grote Markt

Catering
na afspraak met museum
Info via het museum
 03/778.34.57

SITE ZWIJGERSHOEK - Piet Elshoutzaal
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TARIEVEN* PIET ELSHOUTZAAL
Piet Elshoutzaal (Polyvalente Ruimte)
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

24,00
12,00

EUR/dag
EUR/dag

48,00
96,00

EUR/dag
EUR/dag

7,50

EUR/dag

VOORSTELLING
Gebruikt door de stedelijke musea voor eigen programmatie het hele jaar.
Daarnaast kan de zaal verhuurd worden aan derden.
Komen als huurders in aanmerking:
verenigingen, scholen, instellingen, organisaties en bedrijven
De zaal wordt niet ter beschikking gesteld aan particulieren.

*Meer informatie over deze tarieven op pagina 44

Bijschrift bij foto of afbeelding

SITE ZWIJGERSHOEK - Piet Elshoutzaal
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DE BIB SINT-NIKLAAS
(STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK)
Adres
Hendrik Heymanplein 3
9100 Sint-Niklaas
de Bib
Contact
Erwin Peeters
 03 778 34 23
 erwin.peeters@sint-niklaas.be
 www.bib.sint-niklaas.be

ACCOMMODATIE DE BIB
de Bib: Conferentiezaal en Reynaertzaal
Functies

Bijhorende accommodatie

-

-

congressen
cursussen
filmvoorstellingen
vergaderingen
lezingen
voordrachten

Capaciteit
Conferentiezaal :
110 personen (zittend)
Reynaertzaal :
30 personen (zittend)
Cafetaria :
40 à 50 personen
Afmetingen
Conferentiezaal: 9,60m x 15,60m
Reynaertzaal: 7m x 6m x 4m
Bereikbaarheid
Op wandelafstand v.d. Grote Markt
Parkeergelegenheid
H. Heymanplein( betalend)
Toegankelijkheid
-

toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
aangepast toilet

tentoonstellingsmeubilair
vestiaire
lift

Meubilair
-

20 tafels
150 stoelen

Techniek
-

wifi
flip-over
laptop
beamer
DVD-speler
CD -speler
projectiescherm
lichtinstallatie
2 micro’s (1 draadloos)

De Conferentiezaal heeft :
- een podium
- zonnewering
- aparte regiecabine met installatie
Catering
Af te spreken bij reservatie
Eindduur:
23.00 uur

online aanvraagformulier beschikbaar op website:

www.sint-niklaas.be  E-loket

zaal reserveren

de BIB
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TARIEVEN* DE BIB
Reynaertzaal
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

24,00
12,00

EUR/dag
EUR/dag

48,00
96,00

EUR/dag
EUR/dag

7,50

EUR/dag

48,00
24,00

EUR/dag
EUR/dag

96,00
192,00

EUR/dag
EUR/dag

15,00

EUR/dag

Conferentiezaal
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

* Meer informatie over deze tarieven op pagina 40

Cafetaria
Bij reservatie verwittigen om de cafetaria te gebruiken.
De cafetaria apart huren is niet mogelijk.

de BIB
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FAMILIA (GEEN PRIVÉVERHUUR)
Adres
Truweelstraat 138
9100 Sint-Niklaas
Familia
Contact
Farah Aliluch
 03 778 33 43
 cultuur@sint-niklaas.be

ACCOMMODATIE Familia
Familia (polyvalente zaal)
Functies

Toegankelijkheid

-

-

congressen
voorstellingen
voordrachten
vergaderingen
cursussen
culturele activiteiten
tentoonstellingen

Capaciteit
110 personen
Afmetingen
Oppervlakte podium : 7m x 9m
Oppervlakte zaal : 23m x 9m

toegankelijk voor rolstoelgebruikers
aangepast toilet

Meubilair
-

stoelen
tafels

Accommodatie
-

vestiaire
keuken
toog
doorgeefkoelkasten
servies, frisdrank-, bier- en
wijnglazen

Bereikbaarheid

Techniek

-

-

station op wandelafstand
stadsbus 2 en 3- halte Paterskerk

Parkeergelegenheid
-

gedeelde parking naast het
gebouw
parkeergelegenheid op
wandelafstand (500m) aan het
station

projectiescherm
projectortafel
flip-over
Beamer

let op: gebruik van discobar
niet toegelaten
Catering
eetwaren en drank
zelf mee te brengen

online aanvraagformulier beschikbaar op website:

www.sint-niklaas.be  E-loket

zaal reserveren

FAMILIA
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FAMILIA (GEEN PRIVÉVERHUUR)
Adres
Truweelstraat 138
9100 Sint-Niklaas
Familia
Contact
Farah Aliluch
 03 778 33 43
 cultuur@sint-niklaas.be

ACCOMMODATIE Familia
Familia (café)
Functies

Toegankelijkheid

-

-

congressen
voorstellingen
voordrachten
lezingen
vergaderingen
cursussen
culturele activiteiten
tentoonstellingen
ontmoetingsavonden

Capaciteit
60 personen
Afmetingen

toegankelijk voor rolstoelgebruikers
aangepast toilet

Meubilair
-

stoelen
tafels

Accommodatie
-

kleine keuken
toog
koffieservies, frisdrank- en
bierglazen
bestek, borden en wijnglazen op
aanvraag

Oppervlakte zaal : 9m x 10m
Techniek
Bereikbaarheid
-

station op wandelafstand
stadsbus 2 en 3- halte Paterskerk

Parkeergelegenheid
-

gedeelde parking naast het
gebouw
parkeergelegenheid op
wandelafstand (500m) aan het
station

-

cd-speler
projectiescherm
projectortafel
flip-over
Beamer

Catering
eetwaren en drank
zelf mee te brengen

online aanvraagformulier beschikbaar op website:

www.sint-niklaas.be  E-loket

zaal reserveren

FAMILIA
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FAMILIA (GEEN PRIVÉVERHUUR)
Adres
Truweelstraat 138
9100 Sint-Niklaas
Familia
Contact
Farah Aliluch
 03 778 33 43
 cultuur@sint-niklaas.be

ACCOMMODATIE Familia
Familia (vergaderlokaal)
Functies

Meubilair

-

-

vergaderingen
cursussen

stoelen
tafels

Capaciteit

Techniek

20 personen

-

Afmetingen
oppervlakte zaal : 9m x 4m
Bereikbaarheid
-

station op wandelafstand
stadsbus 2 en 3- halte Paterskerk

Parkeergelegenheid
-

gedeelde parking naast het
gebouw
parkeergelegenheid op
wandelafstand (500m) aan het
station

witte muur voor projectie
projectortafel
flip-over
Beamer

Accommodatie
-

servies, bestek en glazen op
aanvraag
keuken op aanvraag

Catering
eetwaren en drank
zelf mee te brengen

Toegankelijkheid
-

toegankelijk voor rolstoelgebruikers
aangepast toilet

online aanvraagformulier beschikbaar op website:

www.sint-niklaas.be  E-loket

zaal reserveren

FAMILIA
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TARIEVEN* FAMILIA

(geen privéverhuur )

Polyvalente zaal
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

64,00
32,00

EUR/dag
EUR/dag

128,00
256,00

EUR/dag
EUR/dag

20,00

EUR/dag

Feesten, fuiven, recepties, eetfestijnen, ed.
(basis- of voordeeltarief x 2)/dag + verzekering/dag

Café
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

24,00
12,00

EUR/dag
EUR/dag

48,00
96,00

EUR/dag
EUR/dag

7,50

EUR/dag

Feesten, recepties, eetfestijnen, ed.
(basis- of voordeeltarief x 2)/dag + verzekering/dag

Vergaderlokaal
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

16,00
8,00

EUR/dag
EUR/dag

32,00
64,00

EUR/dag
EUR/dag

5,00

EUR/dag

Feesten, recepties, eetfestijnen, ed.
(basis- of voordeeltarief x 2)/dag + verzekering/dag

Waarborg (enkel bij feesttarief)
-

waarborg

100,00

EUR

* Meer informatie over de tarieven op pagina 44

Bijschrift bij foto of afbeelding

FAMILIA
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HUIS VAN HET KIND
Adres
Kazernestraat 35
9100 Sint-Niklaas
Huis van het Kind
Contact
Farah Aliluch
 03 778 33 43
 cultuur@sint-niklaas.be

ACCOMMODATIE HUIS VAN HET KIND
Huis van het Kind (instuifruimte)
Functies

Toegankelijkheid

-

-

vergaderingen
voordrachten
projectieavonden
cursussen
ontmoetingsavonden

Let op: enkel activiteiten die
aansluiten bij de filosofie van
het Huis van het Kind
Capaciteit
30 personen
Afmetingen
instuifruimte: 12m x 8m
Bereikbaarheid
-

station Sint-Niklaas op
wandelafstand
alle lijnen vanaf Grote Markt of
station Sint-Niklaas- halte
Kazernestraat

Parkeergelegenheid
-

toegankelijk voor rolstoelgebruikers
aangepast toilet

Accommodatie
-

bar
kleine keuken
servies & bestek voor 30 personen

Meubilair
-

tafels
stoelen

Techniek
-

wifi
beamer
projectiescherm
flip-over

Catering
eetwaren en drank
zelf mee te brengen

eigen parking
parkeren in de Kazernestraat

online aanvraagformulier beschikbaar op de website

www.sint-niklaas.be  E-loket  zaal reserveren

HUIS VAN HET KIND
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TARIEVEN* HUIS VAN HET KIND

Instuifruimte
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

16,00
8,00

EUR/dag
EUR/dag

32,00
64,00

EUR/dag
EUR/dag

5,00

EUR/dag

Feesten, recepties, eetfestijnen, ed.
(basis- of voordeeltarief x 2)/dag + verzekering/dag

Waarborg (enkel bij feesttarief)
-

waarborg

100,00

EUR

* Meer informatie over deze tarieven op pagina 44

HUIS VAN HET KIND
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’T BAU-HUIS
Adres
Slachthuisstraat 60
9100 Sint - Niklaas
’t Bau-huis
Contact
 03 780 30 70
 info@bauhuis.be
 www.bauhuis.be

ACCOMMODATIE ’T BAU-HUIS
’t Bau-huis
Functies

Bereikbaarheid

Multifunctionele beurs- en
evenementenhal met diverse
mogelijkheden zoals :vergadering,
receptie, productpresentatie,
congres, personeelsfeest, banket
beurs, show, modeshow, examen,…

’t Bau-huis ligt vlak achter het station

Capaciteit

-

3.500 personen
Afmetingen
Grote zaal : 1.500m²
Kleine zaal : 1.000m²
Foyer met café : 1.000m²

Parkeergelegenheid
-

in de omgeving
parking station, betalend

Toegankelijkheid
toegankelijk voor rolstoelgebruikers
aangepast toilet
lift

Accommodatie
-

artiestenloges
keuken, sanitair, vestiaire

Techniek
-

Uitgerust met basisverlichting
voldoende aansluitpunten voor
elektriciteit en water
wifi
geluidsinstallatie (niet geschikt voor
fuiven)
Catering
Verplicht drank te
bestellen via ’t
Bau-huis
Vrije samenwerking
met firma’s naar
keuze mogelijk
(catering, decoratie,
verlichting, ...)

’T BAU-HUIS
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TARIEVEN ’T BAU-HUIS
ZAALVERHUUR
§1

§2

§3
§4
§5
§6
§7

Weekend (vanaf vrijdagavond - zaterdag - zondag)
Verhuurprijs per dag

Evenement

Opbouw / afbraak

Volledig complex

2.000 EUR

500 EUR

Grote zaal

1.000 EUR

250 EUR

Kleine zaal

600 EUR

150 EUR

Foyer met Café

600 EUR

150 EUR

Week (maandag tem vrijdag)
Verhuurprijs per dag

Evenement

Opbouw / afbraak

Volledig complex

1.600 EUR

400 EUR

Grote zaal

800 EUR

200 EUR

Kleine zaal

480 EUR

120 EUR

Foyer met Café

480 EUR

120 EUR

Huurtarief voor uitbating van café tijdens evenement in de kleine of grote zaal:
 ½ van de zaal (foyer met café): weekend: 300 EUR - week: 240 EUR
 volledige zaal (foyer met café): weekend: 600 EUR – week: 480 EUR
Huurtarief keuken: 50 EUR. Bij een evenement in de Grote of Kleine zaal.
Huurtarief vestiaire: 100 EUR. Enkel wanneer de foyer met café gebruikt wordt als vestiaire
voor een evenement in de Grote of Kleine zaal.
Korting 10 % vanaf 3 dagen evenement. Korting op de totale huurprijs.
Korting 50 % voor een 5e evenement tijdens een kalenderjaar. Korting op de totale
huurprijs van het 5e evenement.

Waarborg
o
o
o
o
o

Volledig complex: 1.000 EUR
Grote Zaal: 500 EUR
Kleine Zaal: 300 EUR
Foyer met Café: 300 EUR
Geluidsmeter: 200 EUR

Geluidsmeter

Verplicht bij muziek- of dansevenementen
o
Huurtarief: 50EUR
o
Waarborg: 200 EUR

Reinigen van een zaal
De gebruiker moet de zaal onmiddellijk opruimen, maar het reinigen van de gehuurde zaal/zalen
gebeurt door onze eigen diensten. Hiervoor worden onderstaande tarieven aangerekend.
o
Volledig complex: 350 EUR
o
Grote Zaal: 200 EUR
o
Kleine Zaal: 100 EUR
o
Foyer met Café: 100 EUR
o
Grote Zaal voor opstelling catering: 75 EUR

Objectieve en contractuele aansprakelijkheid (Verzekering)
§1

Objectieve aansprakelijkheid per dag huur:
o
Volledig complex: 11 EUR
o
1 zaal: 5 EUR
o
2 zalen: 7 EUR

§2

Contractuele aansprakelijkheid per totale periode huur:
o
1 dag: 25 EUR
o
2 dagen: 35 EUR
o
3 – 4 dagen: 40 EUR
o
5 – 8 dagen: 50 EUR
o
9 – 31 dagen: 55 EUR

’T BAU-HUIS
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SINBAD
Adres
Parklaan 117
9100 Sint-Niklaas
SINBAD
Contact
 03 778 38 00
 reservaties.zwembad@sint-niklaas.be
 www.sint-niklaas.be/vrije-tijd/sport/sinbad

ACCOMMODATIE SINBAD
Sinbad (vergaderzaal)

Functies

Beschikbaar

-

-

vergaderzaal
leslokaal
polyvalente
ontmoetingsruimte
Capaciteit

-

50 personen
Toegankelijkheid
-

toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.
aangepast toilet

Accommodatie
-

Bereikbaarheid
-

-

-

cafetaria “El Ambiente”

Techniek
-

Sinbad is met de wagen
bereikbaar via de Parklaan en
Prinses; Jos. Charlottelaan
( N70 vlakbij rotonde)
bushalte vlakbij (alle lijnen
naar de Grote Markt en station
Sint-Niklaas)

tijdens openingsuren van
Sinbad
op weekdagen tot uiterlijk
22u30
op zaterdag tot uiterlijk 19u00
en op zondag tot uiterlijk 14u

wifi
beamer, met projectie op witte
muur
flip-over

Meubilair
-

16 tafels
36 stoelen
reserve vouwstoelen

parkeergelegenheid

Catering

eigen parking

eetwaren en drank zijn verplicht
af te nemen van de concessionaris
Info via:
 0476 48 61 50
natalie.van.wiele@pandora.be

SINBAD

21

TARIEVEN* SINBAD

Vergaderzaal
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

4,20
2,10

EUR/2 uren
EUR/2 uren

Per bijkomend
begonnen uur
2,10 EUR
1.20 EUR

8,40
16,80

EUR/2 uren
EUR/2 uren

4.20 EUR
8.40 EUR

* Meer informatie over deze tarieven op pagina 44

SINBAD
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CC BUURTHUIS SINT-JOB
Adres
Kruisstraat 54
9111 Belsele
CC Buurthuis Sint-Job
Contact
Inneke De Maere
 03 778 33 38
 cultuur@sint-niklaas.be

ACCOMMODATIE CC BUURTHUIS SINT-JOB
CC Buurthuis Sint-Job
Functies

Toegankelijkheid

-

-

vergaderingen
verenigingsactiviteiten

Capaciteit
-

aantal rechtstaand: 100
aantal zittend met tafels: 60

Afmetingen
Oppervlakte : 16m x 5m
kan in 2 zalen verdeeld worden
door middel van een
harmonicadeur
Bereikbaarheid
lijnbus 27 (Meerdonk - De Klinge Sint-Niklaas-Lokeren) vanaf de
Grote Markt of station Sint-Niklaashalte Puivelde Kerk
Parkeergelegenheid
-

vóór het gebouw

-

toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
geen aangepast toilet

Accommodatie
-

kitchenette met kookfornuis,
oven, koelkast en vaatwasser
waterkoker
koffiezetapparaat
percolator
servies, bestek en glazen voor
50 personen

Meubilair
-

CC BUURTHUIS SINT-JOB

39 stoelen
14 tafels

Techniek:
-

wifi

Catering
eetwaren en drank zelf
mee te brengen

online aanvraagformulier beschikbaar op de website

www.sint-niklaas.be  E-loket  zaal reserveren
CC BUURTHUIS SINT-JOB
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TARIEVEN* CC BUURTHUIS SINT-JOB

Lokaal
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

16,00
8,00

EUR/dag
EUR/dag

32,00
64,00

EUR/dag
EUR/dag

5,00

EUR/dag

Recepties, eetfestijnen, ed.
(basis- of voordeeltarief x 2)/dag + verzekering/dag

Waarborg (enkel bij feesttarief)
-

waarborg

100,00

EUR

* Meer informatie
over deze tarieven
op pagina 44
TARIEVEN*
CC BUURTHUIS
SINT-JOB

Bijschrift bij foto of afbeelding

CC BUURTHUIS SINT-JOB
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CC DE KLAVERS
Adres
Sint-Andriesstraat 4
9111 Belsele
CC De Klavers
Contact
Farah Aliluch
 03 778 33 43
 cultuur@sint-niklaas.be

ACCOMMODATIE CC DE KLAVERS
CC De Klavers (polyvalente zaal)
Functies

Toegankelijkheid

-

-

feesten (enkel verenigingen)
concerten
congressen
filmvoorstellingen
kleinkunst
toneel en voordrachten

Capaciteit
Polyvalente zaal : 320
Theateropstelling : 260
Afmetingen
Oppervlakte scène : 10m x 6m x 5m
Oppervlakte voorscène : 14m x 1m
Oppervlakte zaal : 16m x 17m
Bereikbaarheid
-

station Belsele op wandelafstand
(800m)
lijn 21 en 22 vanaf Grote Markt of
station Sint-Niklaashalte Hulstendreef

toegankelijk voor rolstoelgebruikers
aangepast toilet

Meubilair
-

280 stoelen
45 tafels

Accommodatie
-

mobiele theaterinfrastructuur
geluids – en lichtcabine
(bediening enkel door technicus)
vestiaire
2 kleedkamers (aan te vragen)
toog met 4 spoelbakken
doorgeefkoelkasten

Techniek
- wifi
- micro’s
- projectiescherm
- podiumlichten
- mengtafel

Parkeergelegenheid

Catering

eigen parking vóór het gebouw

eetwaren en drank kunnen vrijblijvend,
-indien gewenst- afgenomen worden
van de cafetaria van de sporthal,
Info via:  03 722 01 73

online aanvraagformulier beschikbaar op website:

www.sint-niklaas.be  E-loket zaal reserveren
CC DE KLAVERS
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TARIEVEN* CC DE KLAVERS
Polyvalente zaal

GEBRUIK ZAAL
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

64,00
32,00

EUR/dag
EUR/dag

128,00
256,00

EUR/dag
EUR/dag

20,00

EUR/dag

Feesten, fuiven, recepties, eetfestijnen, ed.
(basis- of voordeeltarief x 2)/dag + verzekering/dag

GEBRUIK ZAAL VOOR PODIUMKUNSTEN
VOORSTELLING
- Gebruik door andere verenigingen, erkend door
de cultuurraad, en gebruik door scholen
165,00
- Gebruik door verenigingen voor podiumkunsten
of muziek, erkend door de cultuurraad, voor
eigen optredens
110,00
- Jeugd- en sociale verhuringen
82,50
- Niet commerciële verhuringen
220,00
- Commerciële verhuringen
770,00

EUR/voorstelling
EUR/ voorstelling
EUR/ voorstelling
EUR/ voorstelling
EUR/ voorstelling

REPETITIE
- Niet commerciële verhuringen
- Commerciële verhuringen

60,00
180,00

EUR/repetitie
EUR/repetitie

GEBRUIK VAN DE BALLETVLOER (verplicht bij fuiven)
- Gebruik door andere verenigingen, erkend door
de cultuurraad, en gebruik door scholen
- Gebruik door verenigingen voor podiumkunsten
of muziek, erkend door de cultuurraad, voor
eigen optredens
- Jeugd- en sociale verhuringen
- Niet commerciële verhuringen
- Commerciële verhuringen

50,00

EUR/gebruik

50,00
50,00
62,50
62,50

EUR/ gebruik
EUR/ gebruik
EUR/ gebruik
EUR/ gebruik

TICKETRESERVATIE
- Gebruik door andere verenigingen, erkend door
de cultuur raad, en gebruik door scholen
0,10
EUR/ticket
- Gebruik door verenigingen voor podiumkunsten
of muziek, erkend door de cultuurraad, voor
eigen optredens
0,10
EUR/ ticket
- Jeugd- en sociale verhuringen
0,10
EUR/ ticket
- Niet commerciële verhuringen
1,00
EUR/ ticket
- Commerciële verhuringen
1,00
EUR/ ticket
Bijschrift bij foto of afbeelding

Waarborg (enkel bij feesttarief)
-

waarborg

100,00

EUR

* Meer informatie over de tarieven op pagina 42

CC DE KLAVERS
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CC DE KOUTER
Adres
Koutermolenstraat 8b
9111 Belsele
CC De Kouter
Contact
Inneke De Maere
 03 778 33 38
 cultuur@sint-niklaas.be

ACCOMMODATIE CC DE KOUTER
CC De Kouter (cultuurlokaal)
Functies

Toegankelijkheid

-

-

vergaderingen
verenigingsactiviteiten
feesten (geen privéverhuur)
tentoonstellingen
Geen fuifzaal (niet geïsoleerd)

toegankelijk voor rolstoelgebruikers
aangepast toilet

Accommodatie
-

Capaciteit
100 personen

keuken met :
4 elektrische kookplaten
2 koelkasten
2 percolators
bestek voor 80 personen
enkele kookpotten
beperkt aanbod aan glazen

6,96m x 16,23m (geen podium)

-

Bereikbaarheid

Meubilair

-

tafels en stoelen voor 100 personen

Afmetingen

-

station Belsele op wandelafstand
(750m)
lijn 21 en 22 vanaf Grote Markt of
station Sint-Niklaashalte Hulstendreef

Parkeergelegenheid
in de omliggende straten

Techniek
-

wifi

Catering
eetwaren en drank zelf
mee te brengen

online aanvraagformulier beschikbaar op website:

www.sint-niklaas.be  E-loket

zaal reserveren

CC DE KOUTER
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TARIEVEN* CC DE KOUTER
Cultuurlokaal
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

16,00
8,00

EUR/dag
EUR/dag

32,00
64,00

EUR/dag
EUR/dag

5,00

EUR/dag

Feesten, recepties, eetfestijnen, ed.
(basis- of voordeeltarief x 2)/dag + verzekering/dag

Waarborg (enkel bij feesttarief)
-

waarborg

100,00

EUR

* Meer informatie over deze tarieven op pagina 44

CC DE KOUTER
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“GAVERTJE VIER”
STEDELIJKE BASISSCHOOL BELSELE
Adres
Gavermolenstraat 83
9111 Belsele
Stedelijke basisschool Belsele
“Gavertje Vier”
Contact
Farah Aliluch
 03 778 33 43
 cultuur@sint-niklaas.be

ACCOMMODATIE “GAVERTJE VIER”
Stedelijke basisschool Belsele
“Gavertje Vier” (eetzaal)

Functies

Accommodatie

-

-

vergaderingen
verenigingsactiviteiten

Capaciteit
280 personen
Afmetingen

-

9m x 12m

keuken (niet geschikt om te koken,
wel voor afwas)
bestek, glazen en servies voor
100 personen
ijskast in de eetzaal
2 percolators (± 35 tassen), koffiezet
en waterkoker
buitententje om onder te koken op
aanvraag

Parkeergelegenheid

Meubilair

-

-

Gavermolenstraat
parking sporthal

48 tafels
230 stoelen

Bereikbaarheid

Catering

-

eetwaren en drank zelf mee te brengen

-

Station Belsele op
wandelafstand (650m)
lijn 21 en 22 vanaf Grote Markt
of station Sint-Niklaashalte Hulstendreef

Sluitingsuur
23u Einde activiteit
24u Verlaten zaal

Toegankelijkheid
-

toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
aangepast toilet

online aanvraagformulier beschikbaar op de website

www.sint-niklaas.be  E-loket  zaal reserveren
STEDELIJKE BASISSCHOOL BELSELE “GAVERTJE VIER”
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TARIEVEN* “GAVERTJE VIER”
STEDELIJKE BASISSCHOOL- BELSELE

Refter
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

16,00
8,00

EUR/dag
EUR/dag

32,00
64,00

EUR/dag
EUR/dag

5,00

EUR/dag

Feesten, recepties, eetfestijnen, ed.
(basis- of voordeeltarief x 2)/dag + verzekering/dag

Waarborg (enkel bij feesttarief)
-

waarborg

100,00

EUR

* Meer informatie over deze tarieven op pagina 44

STEDELIJKE BASISSCHOOL BELSELE “GAVERTJE VIER”
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GEMEENTEHUIS BELSELE
Adres
Belseledorp 76
9111 Belsele
Gemeentehuis Belsele
Contact
Farah Aliluch
 03 778 33 43
 cultuur@sint-niklaas.be

ACCOMMODATIE GEMEENTEHUIS BELSELE
Gemeentehuis Belsele - Raadzaal
Functies

Toegankelijkheid

-

niet toegankelijk voor
rolstoelgebruikers (1ste verdieping)

vergaderingen
verenigingsactiviteiten
tentoonstellingen

Capaciteit
aantal personen rechtstaand: 100
aantal personen zittend : 50

accommodatie
Keukentje met glazen, koffietassen en
koffielepeltjes

Afmetingen

Meubilair

zaal : 7,32m x 12,89m

-

Bereikbaarheid

-

-

station Belsele op wandelafstand
(600 m via Kerkstraat)
lijn 21 en 22 vanaf Grote Markt of
station Sint-Niklaas- halte
Belsele Dorp

50 stoelen: 35 luxe- stoelen (leder),
aangevuld met houten stapelstoelen (Harmonie)
13 opplooibare tafels
(in rek op wielen)

Techniek
-

wifi

Catering
Parkeergelegenheid
-

eetwaren en drank
gratis, aan de overzijde van de straat zelf mee te brengen
5 plaatsen ter hoogte van de
woningen naast het gemeentehuis

online aanvraagformulier beschikbaar op de website

www.sint-niklaas.be  E-loket  zaal reserveren

GEMEENTEHUIS BELSELE
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TARIEVEN* GEMEENTEHUIS BELSELE
Raadzaal
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

16,00
8,00

EUR/dag
EUR/dag

32,00
64,00

EUR/dag
EUR/dag

5,00

EUR/dag

Recepties, ed.
(basis- of voordeeltarief x 2)/dag + verzekering/dag

Waarborg (enkel bij feesttarief)
-

waarborg

100,00

EUR

* Meer informatie over deze tarieven op pagina 44

GEMEENTEHUIS BELSELE
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“DE DROOMBALLON”
STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Adres
Gyselstraat 35
9100 Nieuwkerken
Stedelijke basisschool Nieuwkerken
“De Droomballon”
Contact
Farah Aliluch
 03 778 33 43
 cultuur@sint-niklaas.be

ACCOMMODATIE “DE DROOMBALLON”
Stedelijke basisschool Nieuwkerken
“De Droomballon” (eetzaal)
Functies

Toegankelijkheid

-

-

vergaderingen
cursussen
verenigingsactiviteiten
geen privéverhuur

Capaciteit
150 personen zittend
Afmetingen
7,94m x 13,91m

toegankelijk voor rolstoelgebruikers
aangepast toilet

Bijhorende accommodatie
-

bijhorende keuken met
doorgeefkoelkasten
percolators
bestek en servies voor
100 personen, geen glazen
beschikbaar

Bereikbaarheid

Techniek

stadsbus 4 vanaf Grote Markt of
station Sint-Niklaas- halte
Nieuwkerken-dorp

geen voorzieningen

Parkeergelegenheid
-

aan de sporthal

Catering
eetwaren en drank zelf mee te brengen
Sluitingsuur:
23u einde activiteit
24u verlaten zaal

online aanvraagformulier beschikbaar op de website

www.sint-niklaas.be  E-loket  zaal reserveren

STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN “DE DROOMBALLON”
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TARIEVEN* “DE DROOMBALLON”
STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Refter
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

16,00
8,00

EUR/dag
EUR/dag

32,00
64,00

EUR/dag
EUR/dag

5,00

EUR/dag

Feesten, recepties, eetfestijnen, ed.
Geen privéverhuur, alleen voor verenigingen.
(basis- of voordeeltarief x 2)/dag + verzekering/dag

Waarborg (enkel bij feesttarief)
-

waarborg

100,00

EUR

* Meer informatie over deze tarieven op pagina 44

STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN “DE DROOMBALLON”
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OUD GEMEENTEHUIS NIEUWKERKEN
Adres
Ten Bos 5
9100 Nieuwkerken
Gemeentehuis Nieuwkerken ten bos
Contact
Farah Aliluch
 03 778 33 43
 cultuur@sint-niklaas.be

ACCOMMODATIE OUD GEMEENTEHUIS NIEUWKERKEN
Oud Gemeentehuis Nieuwkerken Ten Bos
Functies

Toegankelijkheid

-

-

vergaderingen
verenigingsactiviteiten
tentoonstellingen

Capaciteit
Aantal personen staand: 40
Aantal personen zittend: 25

is niet toegankelijk voor
rolstoelgebruikers (eerste
verdieping)

Bijhorende accommodatie
-

aparte keuken met koelkast
en spoelbak
110 glazen

Afmetingen

Meubilair

Zaal 1 : 5,63m x 3,60m
zaal 2 : 5,63m x 5,15m

-

1 grote en 1 kleine tafel
25 stoelen

De zaal kan door middel van een
scheidingswand in 2 zalen opgedeeld Techniek
worden
- kleine geluidsinstallatie
Bereikbaarheid
lijnbus 31 en stadsbus 4 vanaf Grote
Markt of station Sint-Niklaas- halte
Nieuwkerken-dorp

Catering
eetwaren en drank zelf mee te
brengen

Parkeergelegenheid
aan het kerkplein

online aanvraagformulier beschikbaar op de website

www.sint-niklaas.be  E-loket  zaal reserveren
OUD GEMEENTEHUIS NIEUWKERKEN TEN BOS
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TARIEVEN* OUD GEMEENTEHUIS NIEUWKERKEN
TEN BOS

Oud Gemeentehuis Ten bos
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

16,00
8,00

EUR/dag
EUR/dag

32,00
64,00

EUR/dag
EUR/dag

5,00

EUR/dag

Recepties, ed.
(basis- of voordeeltarief x 2)/dag + verzekering/dag

Waarborg (enkel bij feesttarief)
-

waarborg

100,00

EUR

* Meer informatie over deze tarieven op pagina 44

OUD GEMEENTEHUIS NIEUWKERKEN TEN BOS
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OC ’T VERSCHIL NIEUWKERKEN
Adres
Nieuwkerkenstraat 198
9100 Nieuwkerken
OC ‘t Verschil
Contact
Inneke De Maere
 03 778 33 38
 cultuur@sint-niklaas.be

ACCOMMODATIE ‘t Verschil
Polyvalente zaal
Functies
feesten (enkel verenigingen)
filmvoorstellingen
beurzen

Toegankelijkheid
-

toegankelijk voor rolstoelgebruikers
aangepast toilet

Capaciteit

Techniek

Aantal zittend: 200
Aantal rechstaand: 400

-

Afmetingen
Oppervlakte zaal : 9 op 19 m²
Bereikbaarheid
station Nieuwkerken op
wandelafstand (800m)

geen voorzieningen

Catering
-

Eetwaren en drank zelf mee te
brengen

Meubilair
-

Voorlopig nog geen voorzieningen

Parkeergelegenheid
eigen parking vóór het gebouw

Vergaderlokaal
Functies
vergaderingen
Capaciteit

Toegankelijkheid
niet toegankelijk voor
rolstoelgebruikers (1ste verdieping)

15 personen
Afmetingen
Oppervlakte zaal : 4,50 m x 5,70 m

online aanvraagformulier beschikbaar op de website

www.sint-niklaas.be  E-loket  zaal reserveren
OC ‘T VERSCHIL
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TARIEVEN OC ‘T VERSCHIL
Polyvalente zaal
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

64,00
32,00

EUR/dag
EUR/dag

128,00
256,00

EUR/dag
EUR/dag

20,00

EUR/dag

Feesten, fuiven, recepties, eetfestijnen, ed.
(basis- of voordeeltarief x 2)/dag + verzekering/dag

Vergaderlokaal
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

16,00
8,00

EUR/dag
EUR/dag

32,00
64,00

EUR/dag
EUR/dag

5,00

EUR/dag

Waarborg (enkel bij feesttarief)
-

waarborg

100,00

EUR

* Meer informatie over deze tarieven op pagina 44

OC‘T VERSCHIL

38

GEMEENTEHUIS SINAAI
Adres
Dries 82
9112 Sinaai
Gemeentehuis Sinaai - Dorpshuis
Contact
Farah Aliluch
 03 778 33 43
 cultuur@sint-niklaas.be

ACCOMMODATIE GEMEENTEHUIS SINAAI
Gemeentehuis Sinaai - Dorpshuis (gelijkvloers)
Functies

Toegankelijkheid

-

-

recepties
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
tentoonstellingen
dienstverlening

Capaciteit
-

aantal rechtstaand: 100
aantal zittend: 50

Afmetingen
-

De zaal kan opgedeeld worden
in 2 zalen met
verschuifbare scheidingswand
Zaal A: 6.13 m x 7.85 m

-

Zaal B: 4.40 m x 7.34 m

Bereikbaarheid
lijn 27 vanaf Grote Markt of
Station Sint-Niklaas - halte
Sinaai Dries
parkeergelegenheid
in de omgeving (rond de Dries)

-

toegankelijkheid voor
rolstoelgebruikers
aangepast toilet
lift

Bijhorende accommodatie
kleine keuken met koffieservies en
glazen voor 45 personen
Meubilair
-

10 tafels
50 stoelen

Techniek
-

beamer
scherm
geluidsinstallatie
wifi

Catering
eetwaren en drank
zelf mee te brengen

online aanvraagformulier beschikbaar op de website

www.sint-niklaas.be  E-loket  zaal reserveren
GEMEENTEHUIS SINAAI - DORPSHUIS
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TARIEVEN* GEMEENTEHUIS SINAAI
Dorpshuis
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

16,00
8,00

EUR/dag
EUR/dag

32,00
64,00

EUR/dag
EUR/dag

5,00

EUR/dag

Recepties, ed.
(basis- of voordeeltarief x 2)/dag + verzekering/dag

Waarborg (enkel bij feesttarief)
-

waarborg

100,00

EUR

* Meer informatie over deze tarieven op pagina 44

GEMEENTEHUIS SINAAI - Dorpshuis
GEMEENTEHUIS SINAAI - DORPSHUIS
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GEMEENTEHUIS SINAAI
Adres
Dries 82
9112 Sinaai
Gemeentehuis Sinaai - Raadzaal
Contact
Farah Aliluch
 03 778 33 43
 cultuur@sint-niklaas.be

ACCOMMODATIE GEMEENTEHUIS SINAAI
Gemeentehuis Sinaai - Raadzaal ( 1ste verdieping)
Functies

Bijhorende accommodatie

-

kleine keuken met spoelbak en koelkast

vergaderingen
recepties
verenigingsactiviteiten
dienstverlening

Capaciteit
-

aantal rechtstaand: 60
aantal zittend: 40

Meubilair
32 stoelen
3 tafels
4 zetels
Techniek
-

wifi

Afmetingen

Catering

-

eetwaren en drank zelf mee te brengen

6.13 m x 9.51 m

Bereikbaarheid
lijn 27 vanaf Grote Markt of
Station Sint-Niklaas - halte
Sinaai Dries
parkeergelegenheid
in de omgeving (rond de Dries)
Toegankelijkheid
-

niet toegankelijk voor
rolstoelgebruikers

online aanvraagformulier beschikbaar op de website

www.sint-niklaas.be  E-loket  zaal reserveren

GEMEENTEHUIS SINAAI - RAADZAAL

41

TARIEVEN* GEMEENTEHUIS SINAAI
Raadzaal
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

16,00
8,00

EUR/dag
EUR/dag

32,00
64,00

EUR/dag
EUR/dag

5,00

EUR/dag

Recepties, ed.
(basis- of voordeeltarief x 2)/dag + verzekering/dag

Waarborg (enkel bij feesttarief)
-

waarborg

100,00

EUR

* Meer informatie over deze tarieven op pagina 44

GEMEENTEHUIS SINAAI - RAADZAAL
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OC TROELANT
Adres
Vleeshouwerstraat 4
9112 Sinaai
OC Troelant
Contact
Inneke De Maere
 03 778 33 38
 cultuur@sint-niklaas.be

ACCOMMODATIE Troelant

OC Troelant werd gerealiseerd
met de steun van:

Polyvalente zaal
Functies
feesten en fuiven
verenigingsactiviteiten
voorstellingen
voordrachten
vergaderingen

Parkeergelegenheid
eigen parking vóór het gebouw

Capaciteit

Meubilair
200 stoelen
20 tafels

-

aantal zittend: 200 personen
aantal staand: 400 personen

Toegankelijkheid
- toegankelijk voor rolstoelgebruikers
- aangepast toilet

Afmetingen
17.45 m x 10.40 m

Techniek
- geen voorzieningen

Bereikbaarheid
lijn 21 vanaf Station Sint-Niklaas of
Station Sinaai - halte Sinaai Dries

Catering
eetwaren en drank zelf mee te brengen

Vergaderlokaal
Functies
- vergaderingen
- verenigingsactiviteiten

Toegankelijkheid
toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Capaciteit
30 personen
Afmetingen
6.90 m x 4.75 m
online aanvraagformulier beschikbaar op de website

www.sint-niklaas.be  E-loket  zaal reserveren
OC TROELANT

43

TARIEVEN* OC TROELANT
Polyvalente zaal
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

64,00
32,00

EUR/dag
EUR/dag

128,00
256,00

EUR/dag
EUR/dag

20,00

EUR/dag

Feesten, fuiven, recepties, eetfestijnen, ed.
(basis- of voordeeltarief x 2)/dag + verzekering/dag

Vergaderlokaal
-

basistarief
voordeeltarief
(jeugd, scholen, sociaal)
niet commercieel tarief
commercieel tarief

-

verzekering

16,00
8,00

EUR/dag
EUR/dag

32,00
64,00

EUR/dag
EUR/dag

5,00

EUR/dag

Recepties, ed.
(basis- of voordeeltarief x 2)/dag + verzekering/dag

Waarborg (enkel bij feesttarief)
-

waarborg

100,00

EUR

* Meer informatie over deze tarieven op pagina 44

OC TROELANT
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Informatie tarieven
Basistarief (100%)
Dit is het tarief dat aangerekend wordt:

a) aan verenigingen van Sint-Niklaas die erkend zijn op basis van een gunstig advies van een adviesraad.
b) aan regulier gesubsidieerde verenigingen van Sint-Niklaas.
c) aan buurtcomités voor de organisatie van een buurtgerichte actie.
Dit is het tarief zoals opgenomen in het reglement.

Voordeeltarief (50%) – afgeleid tarief
Dit is het tarief dat aangerekend wordt:

a) Voor jeugd:
 aan de jeugdverenigingen van Sint-Niklaas die erkend zijn op basis van een gunstig advies van een adviesraad;
 aan de jeugdafdelingen van de verenigingen van Sint-Niklaas die erkend zijn op basis van een gunstig advies van een
adviesraad;
 aan de jeugdafdelingen van de regulier gesubsidieerde verenigingen van Sint-Niklaas ;
 aan individuele personen van Sint-Niklaas, jonger dan 18 jaar.
b) Voor scholen:
 aan de scholen van Sint-Niklaas.
c) Om sociale redenen:
 aan de houders van een kansenpas of een begeleiderspas;
 aan instellingen van andersvaliden of zieken van Sint-Niklaas (inclusief de door de sportraad erkende
G-sportverenigingen van Sint-Niklaas, en de G-afdelingen van de door de sportraad erkende sportverenigingen van SintNiklaas); sportverenigingen met andersvalidenwerking
 bij activiteiten ter ondersteuning van een goed doel;
een goed doel is een non-profit organisatie (stichting of vereniging) die private en/of publieke middelen, goederen of
andere hulpmiddelen werft en deze beheert en besteedt om een doelstelling te verwezenlijken met het oog op een
situatieverbetering van een andere groep/individu dan de oprichter(s)/leden zelf.
Dit tarief bedraagt de helft van het basistarief of van het niet commercieel tarief (bij feesten, fuiven, recepties, eetfestijnen
en andere gelijkaardige organisaties).

Niet commercieel tarief (200%) – afgeleid tarief
Dit is het tarief dat aangerekend wordt:

a) aan niet erkende verenigingen en niet commerciële organisaties van Sint-Niklaas;
b) aan verenigingen en niet commerciële organisaties van buiten Sint-Niklaas;
c) voor feesten, fuiven, recepties, eetfestijnen en andere gelijkaardige organisaties.
Dit tarief bedraagt tweemaal het basistarief.

Commercieel tarief (400%) – afgeleid tarief
Dit is het tarief dat aangerekend wordt:

a) aan verenigingen die activiteiten organiseren met een commercieel doel;
b) aan commerciële organisaties.
Dit tarief bedraagt viermaal het basistarief.

Vrijstellingen
Vrijstelling van deze retributie wordt verleend aan:




aan alle openbare besturen die handelen in uitvoering van hun wettelijke opdracht;
aan alle stedelijke adviesraden (incl. de dorpsraden).
voor alle activiteiten ter promotie van de dienstverlening in eigen beheer.

Waarborgen

 voor alle culturele infrastructuur, wanneer toepassing gemaakt wordt van het tarieftype "niet commercieel tarief" voor
feesten, fuiven, recepties, eetfestijnen en andere gelijkaardige organisaties 100,00 EUR forfaitair

