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TARIEVEN POLYVALENTE ZALEN 

OC DE STEKKE, OC DE CERF EN CC GULDENBERG 

 

1. Tarief zaal – gewoon gebruik 

 

OC De Stekke en OC de Cerf 

 

  

Tarief/uur 

Technische 

bijstand 

/uur 

Gebruik 

technisch 

materiaal 

Minimale 

vergoeding 

/dag met 

publieks-

moment 
Plaatselijke organisatoren 
 
Koepelorganisaties met 
minstens één vereniging 
aangesloten bij een 

Wevelgemse adviesraad 

€ 9 (max. 
16u/dag) 

€ 20 zie prijslijst € 75 

Commerciële of niet-
Wevelgemse organisatoren 

€ 20 (max. 
16u/dag) 

€ 25 op 
weekdagen 

 
€ 50 op zat-, 

zon- en 
feestdagen 

zie prijslijst € 150 

Plaatselijke 
amateurkunstenverenigingen 

€ 9 (max. 
16u/dag) 

 € 20 zie prijslijst € 75 

Herhaald gebruik 
€ 9 (max. 

16u/dag) 
€ 20 zie prijslijst € 37,50/activiteit 

 

CC Guldenberg 

 

  

Tarief/uur 

Technische 

bijstand 

/uur 

Gebruik 

technisch 

materiaal 

Minimale 

vergoeding 

/dag met 

publieks-

moment 
Plaatselijke organisatoren 
 
Koepelorganisaties met 
minstens één vereniging 

aangesloten bij een 
Wevelgemse adviesraad 

€ 9 (max. 
16u/dag) 

€ 20 zie prijslijst € 100 

Commerciële of niet-
Wevelgemse organisatoren 

€ 20 (max. 
16u/dag) 

€ 25 op 
weekdagen 

 
€ 50 op zat-, 

zon- en 
feestdagen 

zie prijslijst € 200 

Plaatselijke 
amateurkunstenverenigingen 

€ 12 (max. 
16u/dag) 

 € 20 zie prijslijst € 100 

http://www.ccwevelgem.be/


 

 

CC Wevelgem  

Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem  

056 43 34 95 

cultuurcentrum@wevelgem.be  

www.ccwevelgem.be 

2. Tarief zaal - met netto-ontvangsten uit drankverkoop 

OC De Stekke en OC de Cerf 

 

  

Forfait Tarief/uur 

Technische 

bijstand 

/uur 

Gebruik 

technisch 

materiaal 

Minimale 

vergoeding 

/dag met 

publieks-

moment 
Plaatselijke organisatoren die lid 
zijn van een erkende 
Wevelgemse adviesraad 
 

Plaatselijke 
onderwijsinstellingen of 
ouderraden 
 
Koepelorganisaties met 
minstens één vereniging 

aangesloten bij een 
Wevelgemse adviesraad 

€ 225 per dag 
waarop een 

publieksmoment 
plaatsvindt 

€ 9 (max. 
16u/dag) 

€ 20 zie prijslijst € 75 

Plaatselijke organisatoren die 
geen lid zijn van een erkende 
Wevelgemse adviesraad 

€ 420 per dag 
waarop een 

publieksmoment 
plaatsvindt 

€ 9 (max. 
16u/dag) 

€ 20 zie prijslijst € 75 

Commerciële of niet-

Wevelgemse organisatoren 

€ 640 per dag 
waarop een 

publieksmoment 
plaatsvindt 

€ 20 (max. 

16u/dag) 

€ 25 op 
weekdagen 

 

€ 50 op zat-, 
zon- en 

feestdagen  

zie prijslijst € 150 

 

 

CC Guldenberg 

 

  

Forfait Tarief/uur 

Technische 

bijstand 

/uur 

Gebruik 

technisch 

materiaal 

Minimale 

vergoeding 

/dag met 

publieks-

moment 
Plaatselijke organisatoren die lid 
zijn van een erkende 
Wevelgemse adviesraad 
 
Plaatselijke 

onderwijsinstellingen of 
ouderraden 
 
Koepelorganisaties met 
minstens één vereniging 
aangesloten bij een 
Wevelgemse adviesraad 

€ 250 per dag 

waarop een 
publieksmoment 

plaatsvindt 

€ 12 (max. 
16u/dag) 

€ 20 zie prijslijst € 100 

Plaatselijke organisatoren die 

geen lid zijn van een erkende 

Wevelgemse adviesraad 

€ 445 per dag 

waarop een 
publieksmoment 

plaatsvindt 

€ 12 (max. 
16u/dag) 

€ 20 zie prijslijst € 100 

http://www.ccwevelgem.be/
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Commerciële of niet-
Wevelgemse organisatoren 

€ 670 per dag 
waarop een 

publieksmoment 
plaatsvindt 

€ 25 (max. 
16u/dag) 

€ 25 op 

weekdagen 
 

€ 50 op zat-, 
zon- en 

feestdagen  

zie prijslijst € 200 

 

In het gebruik van de polyvalente zaal in OC de Cerf, OC De Stekke en de 

Schouwburg van CC Guldenberg is het gebruik van de backstage, de kleedkamers 

en het sanitair inbegrepen. 

http://www.ccwevelgem.be/

