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TARIEVEN POLYVALENTE ZAAL  

PORSELEINHALLEN 

 

1. Tarief zaal 

 

GEWOON GEBRUIK 

 

  

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 
 
Koepelorganisaties met 
minstens één vereniging 
aangesloten bij een erkende 

Wevelgemse adviesraad 

€ 375 voor de 
eerste dag 
waarop het 

publieksmoment 
plaatsvindt 

 
€ 75 voor de 

volgende dagen 
waarop het 

publieksmoment 

plaatsvindt 

€ 9 (met een 

max. van 
16u/dag) 

€ 20 zie prijslijst € 375 

Plaatselijke organisatoren die 
geen lid zijn van een erkende 

Wevelgemse adviesraad 

€ 570 voor de 
eerste dag 
waarop het 

publieksmoment 
plaatsvindt 

 

€ 100 voor de 
volgende dagen 

waarop het 
publieksmoment 

plaatsvindt 

€ 9 (met een 
max. van 

16u/dag) 

€ 20 zie prijslijst € 570 

Commerciële of niet-
Wevelgemse organisatoren 

€ 1600 voor de 

eerste dag 
waarop het 

publieksmoment 
plaatsvindt 

 
€ 125 voor de 

volgende dagen 
waarop het 

publieksmoment 
plaatsvindt 

€ 18 (met een 
max. van 
16u/dag) 

€ 25 op 

weekdagen 
 

€ 50 op zat-, 
zon- en 

feestdagen  

zie prijslijst € 1600 
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FUIVEN 

 

  

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 

€ 390 per fuif 
 

€ 12 (met een 
max. van 
16u/dag) 

€ 20 zie prijslijst € 390 

Plaatselijke organisatoren die 
geen lid zijn van een erkende 
Wevelgemse adviesraad 

€ 1240 per fuif 
€ 12 (met een 

max. van 
16u/dag) 

€ 20 zie prijslijst € 1240 

Commerciële of niet-
Wevelgemse organisatoren 

€ 2700 per fuif 
€ 24 (met een 

max. van 
16u/dag) 

€ 25 op 

weekdagen 
 

€ 50 op zat-, 
zon- en 

feestdagen  

zie prijslijst € 2700 

 

In het gebruik van de polyvalente zaal van de Porseleinhallen is het gebruik van de 

backstage (vergaderzaal 2 op het gelijkvloers) en het sanitair inbegrepen.  

Het gebruik van kleedkamers moet expliciet aangevraagd te worden. Voor het 

gebruik van kleedkamers wordt 10 euro forfaitair per dag aangerekend. 

 

2. Prioriteit activiteitensoort 
 

  
ma t/m vrij 

za, zo & (dag voor) 

feestdag 

Tijdens schoolvakanties vakantiewerking publieksactiviteiten 

Buiten schoolvakanties publieksactiviteiten publieksactiviteiten 

  

Tijdens de schoolvakanties wordt de zaal van maandag tot vrijdag voorbehouden voor vakantiewerk-

initiatieven die als dusdanig door het gemeentebestuur zijn erkend. 

Publieksactiviteiten zijn activiteiten zoals: fuiven, concerten, beurzen, shows, huldigingen, recepties, 
vergaderingen, lezingen, eetfestijnen, occasionele sportactiviteiten met publieksopkomst, enzovoort. 
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