
 

TARIEVEN KLEINE PORSIES 

1. Voor plaatselijke organisatoren die lid zijn van een erkende 

Wevelgemse adviesraad op het ogenblik van de reservatie-

aanvraag of plaatselijke onderwijsinstellingen en ouderraden 
 
De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 
- forfait van 150 euro per dag waarop een publieksmoment plaats vindt; 
- het aantal uren gebruik aan 9 euro per uur met een maximum van 16u. per dag;  
- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 
- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van burgemeester 

en schepenen wordt vastgesteld. 
De vergoeding voor het gebruik van deze zalen met publieksmoment bedraagt steeds minimaal 
150 euro. 

 

2. Voor plaatselijke organisatoren die geen lid zijn van een 

erkende Wevelgemse adviesraad op het ogenblik van de 

reservatie-aanvraag 
 
De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 
- forfait van 280 euro per dag waarop een publieksmoment plaats vindt; 
- het aantal uren gebruik aan 9 euro per uur, met een maximum van 16u. per dag;  
- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 
- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van burgemeester 
en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen met publieksmoment bedraagt steeds minimaal 
280 euro. 

 

3. Voor commerciële of niet-Wevelgemse organisatoren 
 

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- forfait van 425 euro per dag waarop een publieksmoment plaats vindt; 

- het aantal uren gebruik aan 18 euro per uur, met een maximum van 16u. per dag;  
- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 25 euro per uur op 
weekdagen en 50 euro per uur op zat-, zon- en feestdagen; 
- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van burgemeester 
en schepenen wordt vastgesteld. 
De vergoeding voor het gebruik van deze zalen met publieksmoment bedraagt steeds minimaal 

425 euro. 

 

4. Voor koepelorganisaties met minstens één 

vereniging aangesloten bij een erkende Wevelgemse 

adviesraad 
 
In dit geval wordt het tarief en de bepalingen voor plaatselijke organisatoren toegepast. 

 


