
 

 

 

Retributie op het gebruik van de zalen van de Gemeentelijke 

Basisschool te Berlaar door individuele personen en verenigingen 

voor de jaren 2023, 2024 en 2025 

Artikel 1  

 

De zalen die kunnen gehuurd worden:  

Gemeentelijke Basisschool Berlaar (afdeling Heikant), Aarschotsebaan 60  

- Refter  

- Turnzaal  

Gemeentelijke Basisschool Berlaar (afdeling De Stap), Pastorijstraat 60  

- Turnzaal  

- Polyvalente ruimte  

Artikel 2  

 

De retributietarieven zijn vastgesteld als volgt (per uur per zaal):  

- Individuele personen of verenigingen van Berlaar :          9,00 euro  

- Individuele personen of verenigingen buiten Berlaar:          

- Jeugdreeksen (-18 jaar) van erkende Berlaarse sportverenigingen welke een   

14,00 euro  

VZW zijn (meer dan 30 weken per jaar):             gratis  

  

Artikel 3  

 

Indien de schoonmaak niet of onvoldoende gebeurde door de aanvrager, worden de gebruikte 

ruimtes en het gebruikte materiaal schoongemaakt op zijn/haar kosten.  De reële kostprijs van deze 

opkuis zal worden aangerekend.  

Artikel 4  

 

Voor humanitaire doelen i.s.m. het gemeentebestuur kan door het college een uitzondering gemaakt 

worden op deze retributie.  

Artikel 5  

 

In het huishoudelijk reglement zijn de nadere bepalingen opgenomen in verband met het gebruik van 

de zaal. Iedere gebruiker dient zich te gedragen naar dit huishoudelijk reglement.  

Artikel 6  

 



 

 

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de 

financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 

deurwaardersexploot. Bij betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De 

retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur vóór de uiterste betaaldatum hierop 

vermeld, verstuurd door het lokaal bestuur.  

Artikel 7  

 

Deze retributies worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte 

gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller 

de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat 

aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte 

gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de 

vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt afgerond op de hogere halve 

euro.  

 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2022 

De algemeen directeur  De burgemeester 

 

 

 

 

Anja Neels Walter Horemans 
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