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Stad Sint-Niklaas 
Dienst sport 
Grote Markt 45 
9100 Sint-Niklaas 
03 778 37 50  
sport@sint-niklaas.be 
www.sint-niklaas.be  
 

Tarieven sportcentra 
2014 - 2019 

 
Algemeen 

De tarieven die in dit reglement worden aangegeven zijn steeds de basistarieven. 
Naast deze basistarieven bestaan afgeleide tarieven die onder bepaalde voorwaarden van 
toepassing worden (zie hierna). 

 
Tarieven  

a) Turnhal De Witte Molen 
• Categorie I: 

Afhankelijk van het puntensysteem, uitgewerkt door de stedelijke sportdienst, 
zijn deze tarieven van toepassing voor en te verdelen tussen de volgende 
erkende turnclubs (enkel en alleen voor hun jeugdopleiding): 
turnkring “Jong en Blij”, turnkring “Kracht en Geduld”, turnkring “Ritmica”, 
koninklijke turnkring “Rust Roest” en “GymTeam Sint-Niklaas” 
o voor een trainingsvolume tot en met 775  

punten 4.000,00 EUR per semester 
o per bijkomende schijf van trainingsvolume  

van 50 punten 265,00 EUR per semester 
o met een maximum van 6.120,00 EUR per semester 

• Categorie II: 
o volledige turnhal 21,00 EUR per uur 
o gedeelte artistieke gymnastiek dames of heren,  

met mogelijkheid tot gebruik van de wedstrijd- 
vloer, de tumblingbaan, de maxitrampoline en/of  
de valkuil (minimum 2 toestellen) 12,00 EUR per uur 

o uitsluitend gebruik van de wedstrijdvloer, de tum- 
blingbaan, de maxitrampoline of de valkuil (per  
toestel) 7,50 EUR per uur 

o individuele training 2,50 EUR per uur 
Dit tarief omvat steeds het gebruik van kleedkamer(s) met of zonder douche. 

b) Sporthallen, sportlokalen en sportterreinen 
• Sporthallen: 

o Te huren sporthalgedeelten: 
▪ De Witte Molen (hal 1) = DWM1: 

1/9 van de hal (badmintonterrein) factor 1,00 
1/4 van de hal factor 2,25 
1/3 van de hal factor 3,00 
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1/2 van de hal factor 4,50 
heel de hal factor 9,00 

▪ De Klavers = DK, De Mispelaer = DM: 
1/9 van de hal (badmintonterrein) factor 1,00 
1/3 van de hal factor 3,00 
1/2 van de hal factor 4,50 
2/3 van de hal factor 6,00 
heel de hal factor 9,00 

▪ De Witte Molen (hal 2) = DWM2, Ter Beke = TB: 
1/6 van de hal (badmintonterrein) factor 1,00 
1/2 van de hal factor 3,00 
heel de hal factor 6,00 

o Tariefaandelen: 
▪ Vast aandeel (omvat het gebruik van  

1 kleedkamer met of zonder douche) 1,50 EUR per gebruik 
Onder gebruik wordt verstaan een wedstrijd, een training, een tornooi. 
Het vast aandeel wordt berekend door vermenigvuldiging van het 
basistarief met het aantal kleedkamers dat wordt gebruikt. 

▪ Variabel aandeel 2,00 EUR per uur 
Het variabel aandeel wordt berekend door vermenigvuldiging van het 
basistarief met de overeenstemmende factor zoals bepaald in “Te huren 
sporthalgedeelten”. 

▪ Het totale bedrag is de som van het vast aandeel en het variabel 
aandeel. 

• Sportlokalen: 
o Zalen gevechtssporten (DWM en TB) 8,40 EUR per uur 

(omvat het gebruik van kleedkamer(s)  
met of zonder douche) 

o De Kouter 4,20 EUR per uur 
o Edelweiss (tafeltennistafel) 2,10 EUR per uur 

• Sportterreinen: 
o Voetbal outdoor: 

▪ wedstrijd 20,00 EUR per wedstrijd 
▪ training 4,00 EUR per uur 

o Tennis en beachvolleybal outdoor 6,00 EUR per uur 
o Klimmuur (DM): 

▪ zonder klimmaterieel: 
 individueel 1,00 EUR per uur 
 heel de muur 9,00 EUR per uur 
 10-beurtenkaart 18,00 EUR per kaart 

één beurt is goed voor 2 uren 
▪ met klimmaterieel tweemaal voornoemde tarieven 

o Atletiekpiste DWM  gratis 
o Finse piste TB  gratis 
o Petanquebanen (DM, DK, TB)  gratis 

• Gebruik van 1 kleedkamer met of  
zonder douche 1,50 EUR per gebruik 
Indien door omstandigheden van technische of organisatorische aard kleed-
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kamers en/of douches niet of onverminderd beschikbaar zijn, leidt dit niet tot 
vermindering of vrijstelling van dit tarief. 

c) Annulatievergoedingen 
• zonder verwittiging 200 % van het toepasselijk tarief 
• met verwittiging 100 % van het toepasselijk tarief 

o indien minder dan 24 uur vooraf voor individuele reservaties 
o indien minder dan 7 kalenderdagen vooraf voor de reguliere activiteiten 

van verenigingen, groepen en scholen 
o indien minder dan 30 kalenderdagen vooraf voor organisatoren van 

bijzondere manifestaties. 
In alle andere gevallen kan gratis geannuleerd worden. 
 

Tarieftypes (uitgezonderd turnhal DWM en scholen) 
A. Basistarief (100 %): 

Dit is het tarief dat aangerekend wordt: 
a) aan de 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 activiteit. 
Dit is het tarief zoals opgenomen in het reglement. 

B. 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) 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 Sint-
Niklaas); 

• 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.  
C. 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. 



 

Stad Sint-Niklaas – Tarieven sportcentra  Pagina 4 van 5 
 

Dit tarief bedraagt tweemaal het basistarief. 
D. 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. 

 
Tarieftypes turnhal DWM 

• Basistarief: 
Het tarief dat wordt aangerekend: 
o voor de jeugdactiviteiten van de erkende turnclubs (categorie I) met 

betalend publiek 
o de activiteiten van erkende verenigingen, andere dan bedoeld in categorie I 
o de Sint-Niklase scholen 
o individuele gebruikers, ouder dan 16 jaar 
o inwoners van de stad Sint-Niklaas 
Dit is het tarief dat is aangegeven. 

• Jeugdtarief: 
Het tarief dat wordt aangerekend voor de activiteiten van jeugdafdelingen 
van erkende verenigingen, andere dan bedoeld in categorie I. 
Dit tarief bedraagt de helft van het basistarief. 

• Niet commercieel tarief: 
Het tarief dat wordt aangerekend: 
o voor de activiteiten van niet erkende verenigingen (o.a. turnverenigingen 

van buiten Sint-Niklaas, turnfederaties, …) 
o de niet Sint-Niklase scholen 
o individuele gebruikers, ouder dan 16 jaar 
o niet inwoners van de stad Sint-Niklaas. 
Dit tarief bedraagt tweemaal het basistarief. 

• Commercieel tarief: 
Het tarief dat wordt aangerekend: 
o voor de activiteiten van niet erkende verenigingen (o.a. turnverenigingen 

van buiten Sint-Niklaas) 
o turnfederaties 
o de niet Sint-Niklase scholen 
als deze activiteiten gebeuren met betalend publiek. 
Dit tarief bedraagt viermaal het basistarief. 
Deze tarieftypes zijn enkel van toepassing voor de tarieven van § 14.A.a. 
 

Tarieftypes voor scholen 
Het voordeeltarief scholen is niet van toepassing.  
Volgende tarieven zijn wel van toepassing: 
• Voor alle basisscholen van Sint-Niklaas: 

o het gebruik van de sporthallen De Klavers (DK), De Mispelaer (DM) en Ter 
Beke (TB) is gratis; 

o voor het gebruik van sporthal De Witte Molen (DWM1 en DWM2) is het 
basistarief van toepassing. 

• Voor alle andere scholen van Sint-Niklaas: 
o voor het gebruik van alle sporthallen is het basistarief van toepassing. 
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• Er wordt voor alle scholen van Sint-Niklaas vrijstelling van de tarieven, zoals 
bepaald onder § 14.A., verleend voor de organisatie van hun jaarlijkse 
schoolsportdag. 

a) Voor de Stichting Vlaamse Schoolsport gelden in alle sportinstellingen de 
basistarieven. 

 


