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Tarieven Socio-culturele infrastructuur 

Feestzalen OC De Cerf / OC De Stekke / schouwburgzaal CC Guldenberg 

 Tarieven bij bruto-ontvangst 
 

 
 

 Tarieven bij netto-ontvangst 
 

 
 

 

Wevelgemse organisatoren of 

koepelorganisaties min. 1 vereniging 

bij jeugd- of cult.raad 8560

commerciële en niet-8560
activiteit plaatselijke amat.kunsvereniging met 

eigen publieke uitvoering kujnstdiscipline

herhaald gebruik feestzaal 

Stekke/Cerf*

aantal uren gebruik 9€/u, max. 16u/dag 18€/u, max. 16u/dag feestzaal Stekke/Cerf 9€/u max. 16u/dag 9€/u, max. 16u/dag

Guldenberg 12€/u max. 16u/dag

aantal uren techn. bijstand 20 €/u 20€/u weekdag 20€/u 20 €/u

door een theatertechnieker** 40€/u zat. zon en feestdagen

gebruik technisch materiaal*** volgens prijslijst volgens prijslijst volgens prijslijst volgens prijslijst

optie: gebruik kleedkamer €10/dag €10/dag €10/dag €10/dag

minimumbedrag bedrag voorschotfactuur bedrag voorschotfactuur bedrag voorschotfactuur

vergoeding drankverbruik 70/30 of netto-ontvangst 70/30 of netto-ontvangst geen vergoeding verschuldigd 70/30 of netto-ontvangst

netto-ontvangsten

optie netto-ontvangst ja ja automatisch netto ontvangst ja

plaatselijke organisator lid adv.raad bij reservatie: som van

▪de Cerf/De Stekke: 225€ forfaitair/dag publieksmoment

▪schouwburg GB: 250€/dag publieksmoment

▪de Cerf/De Stekke: 9€/gebruikt uur, max. 16uren/dag

▪schouwburg GB: 12€/gebruikt uur, max. 16uren/dag

technische bijstand technieker**: 20€/u

gebruik technisch materiaal***

optie: gebruik kleedkamer €10/dag

minimumbedrag = bedrag voorschotfactuur

commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren: som van

▪de Cerf/De Stekke: 600€ forfaitair/dag publieksmoment

▪schouwburg GB: 625€/dag publieksmoment

▪de Cerf/De Stekke: 9€/gebruikt uur, max. 16uren/dag

▪schouwburg GB: 12€/gebruikt uur, max. 16uren/dag

technische bijstand technieker**: 20€/u

gebruik technisch materiaal***

optie: gebruik kleedkamer €10/dag

minimumbedrag = bedrag voorschotfactuur

 

*voorwaarden 
1. min. 10 reservaties/jaar 
2. plaatselijke organisator 
3. overdag op weekdagen 
4. geen podiumactiviteit 
5. te hoge verwachte opkomst voor andere infrastructuur 
deelgemeente 
6. activiteit kan op 1/3 zaalcapaciteit 
 
** onvoorziene uren = à 150% 
*** aanvraag <14 dagen vooraf = dubbel tarief 
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Voorschotfactuur

→ optie Bruto-ontvangst drankverkoop

plaatselijke organisator # uren gebruik (max. 16/dag) min. 75€/publieksmoment Cerf/stekke min. 100/publieksmoment schouwburg GB

commerciële en niet-Wevelgemse # uren gebruik (max. 16/dag) min. 150€/publieksmoment Cerf/stekke min. 200/publieksmoment schouwburg GB

→optie netto-ontvangst drankverkoop

plaatselijke organisator lid adviesraad 225€/publieksmoment Cerf/Stekke 250€/publieksmoment schouwburg

plaatselijke organisator niet-lid adv.raad 420€/publieksmoent Cerf/Stekke 445€/publieksmoment schouwburg

commerciële en niet Wevelgemse organisator 600€/publieksmoment Cerf/Stekke 625€/publieksmoment schouwburg

→plaatselijke amat.kunstverenigingen activiteit eigen publieke uitvoering kunstdiscipline (uitz. audio-visuele kunst en film)

aantal uren gebruik voorziene uurtarief (max. 16u/dag) min. 75€/publieksmoment Cerf/stekke min. 100/publieksmoment schouwburg GB

→herhaald gebruik feestzaal Stekke/Cerf*

voorschotfactuur = €37,5/activiteit

→koepelorganisaties 

bij optie Bruto-ontvangst drankverkoop

plaatselijke organisator # uren gebruik (max. 16/dag) min. 75€/publieksmoment Cerf/stekke min. 100/publieksmoment schouwburg GB

bij optie netto-ontvangst drankverkoop

plaatselijke organisator lid adviesraad 225€/publieksmoment Cerf/Stekke 250€/publieksmoment schouwburg


