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CC Wevelgem 

Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem 

Tel : 056 43 34 95 

E-mail: cultuurcentrum@wevelgem.be 

Web: www.ccwevelgem.be 

Tarieven Socio-culturele infrastructuur 

Polyvalente zaal Porseleinhallen 

prioriteit activiteitensoort 
      

tijdens schoolvakantie 
maandag tot vrijdag: vakantiewerking 

    zaterdag en zondag: activiteiten met publiek 
    

buiten schoolvakantie 

maandag tot vrijdag: activiteiten met publiek 
    vrijdag: 

activiteiten met publiek 

    zaterdag:   
    zondag: 
    feestdagen: 
    dag voor feestdag: 
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Tarief verhuur 1/3 zaal             

 

plaatselijke organisator lid 
Wev. Adviesraad op 
moment reservatie 

plaatselijke organisator geen lid 
Wev. Adviesraad op 
reservatiemoment 

commerciële en niet-
Wevelgemse organisatoren 

koepelorganisaties min. 1 
vereniging bij Wev. 

adviesraad   
sportactiviteit 

forfait 225€/dag publieksmoment 420€/dag publieksmoment 600€/dag publieksmoment 225€/dag publieksmoment   

3/3 sporthal 
conform 
sporthal 

Vlashaard 
(tariefreglement 

sportinfra) 

uurgebruik 9€/u, max. 16u/dag 9€/u, max. 16u/dag 18€/u, max. 16u/dag 9€/u, max. 16u/dag   

uren techn. Bijstand 20€/u 20€/u 
20€/u weekdag 

20€/u 
  

40€/u zat. zon en feestdagen   

gebruik technisch 
materiaal 

volgens prijslijst volgens prijslijst volgens prijslijst volgens prijslijst 
  

gebruik kleedkamer 10€/dag  10€/dag  10€/dag  10€/dag    
 

 
totaal totaal totaal totaal     

       minimumtarief bedrag voorschotfactuur bedrag voorschotfactuur bedrag voorschotfactuur bedrag voorschotfactuur     

voorschotfactuur 225€/dag publieksmoment 420€/dag publieksmoment 600€/dag publieksmoment 225€/dag publieksmoment     
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Tarief verhuur volledige zaal           

 

plaatselijke organisator lid 
Wev. Adviesraad op 
moment reservatie 

plaatselijke organisator geen lid 
Wev. Adviesraad op 
reservatiemoment 

commerciële en niet-
Wevelgemse organisatoren 

koepelorganisaties min. 1 
vereniging bij Wev. 

adviesraad   
sportactiviteit 

forfait 

375€ 1ste dag 
publieksmoment 

570€ 1ste dag publieksmoment 1.500€ 1ste dag 
publieksmoment 

375€ 1ste dag 
publieksmoment   

3/3 sporthal 
conform 
sporthal 

Vlashaard 
(tariefreglement 

sportinfra) 

  

75€ volgende dagen 
publieksmoment 

100€ volgende dagen 
publieksmoment 

125€ volgende dagen 
publieksmoment 

75€ volgende dagen 
publieksmoment   

uurgebruik €9/u, max. 16u/dag €9/u, max. 16u/dag €18/u, max. 16u/dag €9/u, max. 16u/dag   

uren techn. Bijstand 
20€/u 20€/u 

20€/u weekdag 
20€/u 

  

  40€/u zat. zon en feestdagen   

gebruik technisch 
materiaal volgens prijslijst volgens prijslijst volgens prijslijst volgens prijslijst   

gebruik kleedkamer 10€/dag  10€/dag  10€/dag  10€/dag     

 
totaal totaal totaal totaal   

 

       minimumtarief bedrag voorschotfactuur bedrag voorschotfactuur bedrag voorschotfactuur bedrag voorschotfactuur     

voorschotfactuur 375 € 570 € 1.500 € 375 €     
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Tarief verhuur volledige zaal danspartij     

 

plaatselijke organisator lid 
Wev. Adviesraad op 
moment reservatie 

plaatselijke organisator geen lid 
Wev. Adviesraad op 
reservatiemoment 

commerciële en niet-
Wevelgemse organisatoren 

forfait 390€/fuif 1.240€/fuif 2.500€/fuif 

uurgebruik 12€/u, max. 16u/dag 12€/u, max. 16u/dag 24€/u, max. 16u/dag 

uren techn. Bijstand 
20€/u 20€/u 

20€/u weekdag 

  40€/u zat. zon en feestdagen 

gebruik technisch 
materiaal volgens prijslijst volgens prijslijst volgens prijslijst 

gebruik kleedkamer 10€/dag  10€/dag  10€/dag  

 
totaal totaal totaal 

    minimumtarief bedrag voorschotfactuur bedrag voorschotfactuur bedrag voorschotfactuur 

voorschotfactuur 390€/fuif 1.240€/fuif 2.500€/fuif 
 


