RETRIBUTIEREGLEMENT
CULTUURCENTRUM ‘T SCHALIKEN
Voor de berekening van de retributies wordt rekening gehouden met de categorie van de
gebruiker(s).
1. Toepassing
Vanaf 1/1/2014 en voor een termijn eindigend op 31/12/2019 worden aangepaste retributies
gevestigd in verband met het gebruik van Cultuurcentrum ’t Schaliken. Alle vorige reglementen
worden hierbij ingetrokken.
2. Categorieën van gebruikers:
Gebruikers vallen onder één van de volgende categorieën:
• Categorie A: stadsbestuur, stedelijke diensten, AGB’s, OCMW en erkende adviesraden voor
het uitvoeren van hun basisopdracht advisering en/of opdrachten in uitvoering van het
college van burgemeester en schepenen
• Categorie B: organisaties en verenigingen zonder winstgevend oogmerk met zetel op het
grondgebied van Herentals en werking binnen de stad, onderwijsinstellingen uit de stad en
politiezone Neteland;
• Categorie C: niet-Herentalse organisaties en verenigingen zonder winstgevend oogmerk;
• Categorie D: alle overige gebruikers
Bij uitzonderingen of twijfels legt het Cultuurcentrum dit voor aan het bestuur.
Onregelmatigheden worden door het Cultuurcentrum voorgelegd aan het bestuur, dat beslist over
mogelijke sancties.
3. Waarborgtarieven voor alle categorieën zijn :
•

•

Gebruik van lokalen van cultuurcentrum ‘t Schaliken:
o Basistarief: 200 euro
o Risicoactiviteiten: 500 euro
De directie bepaalt welke activiteiten een risico inhouden, zoals fuiven en optredens die
gepaard gaan met fuifactiviteiten.
Gebruikers uit categorie A zijn vrijgesteld van de waarborg.

4. Tarieven
4.1. ’t Schaliken, Grote Markt 35, 2200 Herentals
4.1.1. Activiteiten in de schouwburg, foyer of buitenplein – gebruikstarief per dag
Max.
aantal Cat. A
Cat. B
Cat. C
personen

Cat. D

Schouwburg, foyer, buitenplein
en artiestenloge

355

Gratis

300 euro

525 euro

1400 euro

Foyer, buitenplein en
artiestenloge

400

Gratis

235 euro

375 euro

1000 euro
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De foyer en het buitenplein kunnen niet afzonderlijk gebruikt worden als
de schouwburg ter beschikking is gesteld, tenzij er in de schouwburg
gesloten activiteiten (vb. zonder publiek, repetities) plaatsvinden.
De artiestenloge kan nooit afzonderlijk gebruikt worden.
Het gebruik van de nutsvoorzieningen en poetskosten zijn in de retributie begrepen.
De schouwburg en de foyer moeten uiterlijk om 24 uur ontruimd en afgesloten zijn.
4.1.2. Repetities, opbouw en afbraak in de schouwburg
Repetities kunnen slechts ter voorbereiding van een activiteit, die doorgaat in de schouwburg van
’t Schaliken, plaatsvinden. Repetities zijn ondergeschikt aan de eigenlijke programmering en worden
daarom ook beperkt tot vijf repetities. Opbouw- en afbraakmomenten worden beschouwd als
repetities. Bij repetities kan geen publieke toegang verleend worden.
De aanwezigheid van een technische medewerker is verplicht, tenzij men de expliciete vrijstelling
heeft van de directie. Naargelang de omvang van de activiteit, zullen er tot maximum 2 technici
aanwezig zijn bij de repetitie. Een repetitie kan maximum tot 23 uur duren.
Repetities op de dag van de activiteit zelf worden niet als repetitie beschouwd maar als integraal deel
van deze activiteit.
Repetities worden aangerekend aan half tarief per repetitie met een maximale duur van een dag.
In overleg met de gebruiker kan de directie op repetitie , opbouw - en/of afbraakdagen andere
activiteiten toestaan.
Voor elke dag dat de schouwburg geblokkeerd is, zonder dat er gerepeteerd of gespeeld wordt, zal er
75 euro aangerekend worden.
4.1.3. Repetities in de repetitielokalen van ’t Schaliken - gebruikstarief per dagdeel
Max.
aantal Cat. A
Cat. B
Cat. C
personen

Cat. D

Repetitielokaal 1

25

Gratis

10 euro

10 euro

40 euro

Repetitielokaal 2

25

Gratis

10 euro

10 euro

40 euro

De repetitielokalen kunnen worden gebruikt per dagdeel van vier uur. Een repetitie kan maximum
tot middernacht duren.
4.1.4. Andere kosten
Volgende kosten worden aangerekend als van de onderstaande diensten en/of apparatuur gebruik
wordt gemaakt:
- Technici: De hulp van één technicus is begrepen in de retributie van de schouwburg. Wel
worden uren na middernacht extra verrekend aan 30 euro per begonnen uur;
- Bijkomende technici kunnen, voor zover dit mogelijk wordt geacht door de directie, worden
ingehuurd aan 30 euro per begonnen uur;
- Danstapijt: 30 euro per plaatsing;
- Hazer: 30 euro per dag;
- Gebruik piano: 50 euro per dag (excl. pianostemming).
Technische apparatuur die de gebruiker wil gebruiken, maar die niet aanwezig is in het centrum, zal
op eigen kosten door de gebruiker ingehuurd worden. Vooraf moet aan de directie toelating worden
gevraagd voor het gebruik ervan.
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4.2. ’t Hof, Grote Markt 41, 2200 Herentals
4.2.1. Activiteiten in ’t Hof - gebruikstarief per dag
Max.
aantal Cat. A
personen

Cat. B

Cat. C

Cat. D

Grote zaal, tuinzaal en keuken

660

Gratis

235 euro

320 euro

700 euro

Grote zaal en keuken

660

Gratis

175 euro

235 euro

470 euro

Tuinzaal en keuken

108

Gratis

115 euro

175 euro

350 euro

Vergaderen in tuinzaal

108

Gratis

30 euro

45 euro

120 euro

Kamertheaterzaal, tuinzaal en 108
keuken

Gratis

140 euro

/

/

Bij gebruik van de polyvalente zaal en/of de tuinzaal is de keuken inbegrepen. De keuken kan niet
afzonderlijk gebruikt worden.
Het gebruik van de nutsvoorzieningen en poetskosten zijn in de retributie begrepen.
Zaal ’t Hof wordt jaarlijks zes weekends (twaalf dagen) voorbehouden voor de organisatie van fuiven
van erkende Herentalse verenigingen:
• 3e weekend van september
• 1e weekend van november
• 3e weekend van november
• 2e weekend van februari
• 1e weekend van maart
• 1e weekend van april
Aanvragen voor fuiven tijdens deze weekends worden eerst ingediend bij de jeugddienst. De
jeugddienst bevestigt de reservaties van het najaar bij het cultuurcentrum uiterlijk op 31 mei van
hetzelfde kalenderjaar en de reservaties van het voorjaar uiterlijk op 30 september van het
voorafgaande kalenderjaar. Na respectievelijk 31 mei en 30 september worden de vrije data opnieuw
ter beschikking gesteld van de overige gebruikers. Indien er meerdere kandidaten voor dezelfde
datum zijn dan wordt een fuifoverleg georganiseerd waarop de verdeling gebeurt.
Voor fuiven tijdens deze weekends kunnen opbouw- en/of afbraakdagen ten vroegste twee weken
op voorhand gereserveerd worden. Als de eerste dag op een vrijdag valt, wordt dit beschouwd als
het eerste weekend van de maand. Als de eerste dag van de maand op een zaterdag of zondag valt,
wordt dit niet beschouwd als het eerste weekend van de maand.
De kamertheaterzaal in ’t Hof is uitsluitend toegankelijk als de werking van Theaterspektakel dit
toelaat. Gebruikers uit categorie C en D kunnen in geen geval gebruik maken van de
kamertheaterzaal.
Zaal ’t Hof moet de dag na de activiteit uiterlijk om 6 uur ontruimd en afgesloten zijn.
4.2.2. Repetities, opbouw en afbraak in de grote zaal van ’t Hof
Repetities kunnen slechts ter voorbereiding van een activiteit, die doorgaat in de grote zaal van ‘t
Hof, plaatsvinden. Repetities zijn ondergeschikt aan de eigenlijke programmering en worden daarom
ook beperkt tot vijf repetities. Opbouw- en afbraakmomenten worden beschouwd als repetities. Bij
repetities kan geen publieke toegang verleend worden.
Een repetitie kan maximum tot middernacht duren.
Repetities op de dag van de activiteit zelf worden niet als repetitie beschouwd maar als integraal deel
van deze activiteit.
Repetities worden aangerekend aan 60 euro per repetitie.
In overleg met de gebruiker kan de directie op repetitie -, opbouw- en/of afbraakdagen andere
activiteiten toestaan.
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Voor elke dag dat de grote zaal van ’t Hof geblokkeerd is, zonder dat er
gerepeteerd of gespeeld wordt, zal er 60 euro aangerekend worden.
4.3. Lakenhal, Grote Markt z/n, 2200 Herentals – gebruikstarief per dag

Grote zaal en kitchenette

Max.
aantal Cat. A
personen

Cat. B

Cat. C

Cat. D

100

45 euro

75 euro

235 euro

Gratis

Het gebruik van de nutsvoorzieningen en poetskosten zijn in de prijs begrepen.
4.4. Kasteel Le Paige, Nederrij 135, 2200 Herentals – gebruikstarief per dag

Kamers 1e en 2e verdieping
en kitchenette

Max.
aantal Cat. A
personen

Cat. B

Cat. C

Cat. D

100

115 euro

175 euro

480 euro

Gratis

Het gebruik van de nutsvoorzieningen en poetskosten zijn in de prijs begrepen.
4.5. Fundatiehuis, Begijnhof 27, 2200 Herentals – gebruikstarief per dag

Inkomruimte en lokaal
op de tussenverdieping

Max.
aantal Cat. A
personen

Cat. B

Cat. C

Cat. D

50

30 euro

45 euro

120 euro

Gratis

Het gebruik van de nutsvoorzieningen en poetskosten zijn in de prijs begrepen.
4.6. Dorpshuizen
4.6.1. Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26, 2200 Herentals – gebruikstarief per dag
Max.
aantal Cat. A
Cat. B
Cat. C
personen

Cat. D

Zolder

60

Gratis

30 euro

45 euro

120 euro

Computerklas

30

Gratis

30 euro

45 euro

120 euro

Leeszaal

22

Gratis

15 euro

20 euro

120 euro

Het gebruik van de nutsvoorzieningen en poetskosten zijn in de prijs begrepen.
De bovenstaande tarieven zijn van toepassing voor occasionele gebruikers. Met de vaste gebruikers
van de lokalen in Dorpshuis Noorderwijk wordt een aparte overeenkomst gemaakt waarin hun
gebruikskosten worden bepaald. (zie 4.6.3.). De zolder, leeszaal en computerklas in het Dorpshuis
Noorderwijk zijn uitsluitend toegankelijk als de werking van de vaste gebruikers dit toelaat.
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4.6.2. Dorpshuis Morkhoven, Dorp 1, 2200 Herentals – gebruikstarief per
dag
Max.
aantal Cat. A
personen

Cat. B

Cat. C

Cat. D

Polyvalente ruimte

35

Gratis

30 euro

45 euro

120 euro

Grote vergaderruimte

24

Gratis

15 euro

20 euro

120 euro

Kleine vergaderruimte

12

Gratis

10 euro

20 euro

120 euro

Het gebruik van de nutsvoorzieningen en poetskosten zijn in de prijs begrepen.
De bovenstaande tarieven zijn van toepassing voor occasionele gebruikers. Met de vaste gebruikers
van de lokalen in Dorpshuis Morkhoven wordt een aparte overeenkomst gemaakt waarin hun
gebruikskosten worden bepaald (zie 4.6.3.). De polyvalente ruimte, de grote vergaderruimte en de
kleine vergaderruimte in het Dorpshuis Morkhoven zijn uitsluitend toegankelijk als de werking van de
vaste gebruikers dit toelaat.
4.6.3. Vaste gebruikers in Dorpshuis Noorderwijk, Dorpshuis Morkhoven, Fundatiehuis Herentals en
vergaderruimte tuinzaal ‘t Hof
Een vaste gebruiker is een gebruiker die een bepaalde ruimte minstens tien maal per jaar gebruikt op
vooraf bepaalde data. Voor deze gebruikers worden gebruiksovereenkomsten afgesloten. De
gebruikers betalen jaarlijks een indexeerbaar bedrag. Enkel de ruimten in Dorpshuis Noorderwijk,
Dorpshuis Morkhoven, het Fundatiehuis in Herentals en vergaderruimte tuinzaal ’t Hof komen in
aanmerking voor vaste gebruikers. Deze regeling geldt enkel voor gebruikers uit categorie B.
De gebruiksprijs wordt vastgesteld voor Dorpshuis Noorderwijk, Dorpshuis Morkhoven en
Fundatiehuis op 60 euro huurtarief per ruimte die in aanmerking komt voor vaste gebruikers,
vermeerderd met een variabel bedrag op basis van de gebruiksfrequentie. Dit variabele gedeelte is
gerelateerd aan de energiekost om de ruimten te kunnen exploiteren (zie tabel). De formule is: 60
euro + (aantal gebruikte uren per jaar) X (energieprijs per uur).
De gebruiksprijs voor vergaderruimte tuinzaal ’t Hof wordt vastgelegd op 200 euro huurtarief en kan
alleen gehuurd worden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Dit huurtarief wordt
vermeerderd met een variabel bedrag op basis van de gebruiksfrequentie. Dit variabele gedeelte is
gerelateerd aan de energiekost om de ruimten te kunnen exploiteren. De formule is: 200 euro +
(aantal gebruikte uren per jaar) X (energieprijs per uur).
Ruimten voor occasioneel gebruik

Energieprijs per uur

Tuinzaal ‘t Hof

0,60 euro

Zolder Noorderwijk

0,60 euro

Computerklas Noorderwijk

0,30 euro

Leeszaal Noorderwijk

0,30 euro

Polyvalente ruimte Morkhoven

0,30 euro

Grote vergaderruimte Morkhoven

0,30 euro

Fundatiehuis Herentals

0,30 euro

4.7. Gebruik door stadstheater Theaterspektakel
Het door de stad erkende stadstheater, Theaterspektakel vzw, kan voor haar reguliere jaarwerking
(opbouw, afbraak, repetities en publieke opvoeringen) gebruik maken van de Kamertheaterzaal in
zaal ‘t Hof. Bij publieke vertoningen kan het eveneens gebruik maken van de tuinzaal voor de
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organisatie van een foyer. Voor podiumvoorstellingen in ’t Schaliken kan
Theaterspektakel vzw maximaal vijftien onafgebroken dagen gebruik
maken van de schouwburg voor opbouw, afbraak, repetities en publieke
opvoeringen. De directie kan uitzonderingen en bijkomende aanvragen
toestaan.
De gebruiksprijs voor de reguliere jaarwerking wordt vastgesteld op 3400 euro. Voor bijkomende
aanvragen geldt het gebruikelijke tarief.

4.8. Ticketverkoop
Wanneer de ticketverkoop door het Cultuurcentrum via het reservatiesysteem gebeurt, geldt
volgend tarief: 0,10 euro x maximum capaciteit van zaal.
4.9. Boetes en/of bijkomende prestaties
Voor extra uit te voeren werken naar aanleiding van receptieve activiteiten en/of de niet-naleving
van afspraken zullen volgende retributies van de waarborg afgehouden of extra aangerekend
worden:
• overtreding niet-naleving reglement: 90 euro vermeerderd met de daaruit voortvloeiende
kosten;
• overtreding veiligheids- en verbodsbepalingen: 300 euro;
• overtreding cateringvoorschriften: 150 euro;
• nalatigheid (sleutels verloren, lichten laten branden, nalaten verwarming uit te draaien, het
niet of oncorrect afsluiten van de buitendeuren, …): 60 euro;
• extra schoonmaak: 25 euro per begonnen uur, per werknemer;
• herstelling door eigen technisch personeel: 25 euro per begonnen uur, per werknemer
vermeerdert met de daaruit voortvloeiende kosten.
4.10. Afval
Als de gebruiker meer dan de vier gratis vuilniszakken verbruikt, zonder dat er een
evenementcontainer werd aangevraagd, betaalt de gebruiker de kostprijs van een 1100 L
restafvalcontainer, vermeerderd met de overtreding niet-naleving reglement.
Artikel 5
De retributie is verschuldigd door de ondertekenaar van de gebruiksovereenkomst. De retributie
moet betaald worden binnen de termijnen bepaald in de gebruiksovereenkomst.
Artikel 6
De ontvangsten van de rechten geschieden door de stadsontvanger of zijn afgevaardigde.
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