Tariefreglement

HANGAAR

EVENEMENTENHAL GEMEENTE GLABBEEK

Polyvalente evenementenhal

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF GLABBEEK
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A. Algemene bepalingen
Artikel 1
Met ingang van 2 september 2019 wordt er een tarief vastgesteld op het gebruik van
de evenementenhal Hangaar 44, Steenbergestraat 44 te 3380 Glabbeek (afgekort
Hangaar 44 ). De tarieven zijn verschuldigd door de huurder/gebruiker. Deze tarieven
gaan in voor de aanvragen vanaf 1 januari 2019.
Artikel 2
De evenementenhal bestaat uit drie afsluitbare compartimenten (met± 500 zitplaatsen
of± 700 staanplaatsen) die kunnen gehuurd worden met of zonder het gebruik van de
keukenblok:
•
•
•
•

A: één compartiment met een oppervlakte van 558 m2 (breedte 18m en
diepte 31,2m) en een nokhoogte van 7m;
DEEL B: één compartiment met een oppervlakte van 558 m2 (breedte 18m en
diepte 31,2m) en een nokhoogte van 7m;
DEEL C: één compartiment met een oppervlakte van 558 m2 (breedte 18m en
diepte 31,2m) en een nokhoogte van 7m;
DEEL D: De keukenblok
DEEL

Het gebruik van de één of meerdere delen impliceert dat het gebruik van de sanitaire
blok en vestiaire inclusief is.

B. Tarieven
Artikel 3
Met toepassing van dit reglement wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende
categorieën:
A
B
C
D

Alle verenigingen met een actieve werking binnen de gemeente Glabbeek
Particulieren woonachtig in Glabbeek
Bedrijven met maatschappelijke zetel in Glabbeek
Particulieren, verenigingen of bedrijven buiten Glabbeek

In het tariefreglement wordt voortaan verwezen naar de begrippen categorie A (cat.
A), categorie B (cat. B), categorie C (cat. C) of categorie D (cat. D).
Artikel 4
§1. Het gemeentebestuur van Glabbeek kan de evenementenhal kosteloos reserveren
voor gebruik.
§2. De gemeentelijke diensten en het OCMW van Glabbeek worden vrijgesteld van
het betalen van de in dit reglement vastgestelde tarieven.
§3. De loods wordt verhuurd zonder roerende infrastructuur (tafels, podium, stoelen,
... )
§4. De loods wordt verhuurd per dag (24 uur)
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§5. De tarieven voor Hangaar 44 worden per dagdeel als volgt vastgesteld (exclusief
btw):
Categorie
Type tarief
A
B
C
D
Zaalverhuur per compartiment met een
vloeroppervlakte van 558m2 (*)
Poetsen(*)
Gebruik keuken (*)
Extra dag opbouw/ afbraak (*)
(*) Hierop is bijkomend 21 % verschuldigd

Dagtarief

€ 350,00

€ 450,00

€ 600,00

€ 800,00

Uurtarief
Dag/gebruiker
Dagtarief

€ 60,00
€ 50,00
€ 50,00

€ 60,00
€ 75,00
€ 75,00

€ 60,00
€ 150,00
€ 100,00

€ 60,00
€ 200,00
€ 125,00

§6. De dranken dienen aangekocht te worden bij het AGB Glabbeek volgens prijslijst
in bijlage van dit tariefreglement. Hierop is een btw-tarief van 6% of 21 % van
toepassing.
§7. De tarieven voor roerende voorwerpen worden als volgt vastgesteld (exclusief
btw):

Stoelen
Tafels
Podiumelementen*

Prijs per stuk per dag
(uitqedrukt in€)
Cat. A
Cat. B
Cat. C
GRATIS
0,25
1,00
GRATIS
1,00
2,50
GRATIS GRATIS
3,00

Cat. D
1,40
4,00
5,00

Maximaal
aantal stuks
te huur
500
120
20

Afmetingen
(in mm)

1200x800
1000x2000

*Per podiumelement dient er een waarborg van €5 te worden betaald voorafgaand
aan de huur.
§ 8: Nutsvoorzieningen
Omschrijving
Gasverbruik
Elektriciteit

Prijs
€0,85 per m 3
€0,40 per kWh

§9. Voor grote evenementen die meerdere dagen duren kan het AGB Glabbeek steeds
een offerte op maat opmaken.

Artikel 5
§1. De activiteiten met een lokaal karakter hebben prioriteit.
§2. De loods wordt niet ter beschikking gesteld voor de organisatie van activiteiten die:
a) Een gevaar voor het publiek zouden kunnen opleveren;
b) Naar aard en/of inhoud in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
c) De filosofische en/of religieuze opvattingen van anderen niet respecteren;
d) De mogelijkheden van de ter beschikking gestelde ruimte overtreffen of die
ongeschikt zijn om in de ter beschikking gestelde ruimte te worden
georganiseerd;
e) De behoorlijke werking of de goede faam van het bestuur in het gedrang
brengen.
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§3. Bij onduidelijkheid of twijfel over de aard en/of het karakter van de geplande
activiteit of evenement ligt de eindbeslissing omtrent het al dan niet ter beschikking
stellen van de loods bij het directiecomité van het AGB Glabbeek.

Artikel 6
§1. De waarborg voor één compartiment in de loods bedraagt 300,00 EUR.
§2. Deze waarborg wordt enkel terugbetaald na controle van de gebruikte
compartimenten en sanitair (of keuken).
§3. Bij vaststelling van beschadigingen worden de nodige herstelkosten verhaald op
de laatste gebruiker.

C. Reservatie en betaling
Artikel 7
§1. Reservatie van de loods gebeurt bij het AGB Glabbeek, Grotestraat 33 te 3380
Glabbeek of agb@glabbeek.be. Reservatie kan ten vroegste één kalenderjaar op
voorhand en tot uiterlijk veertien kalenderdagen vóór de activiteit. Reservatie kan
enkel via schriftelijke of elektronische weg - de reservatie wordt bevestigd via brief of
e-mail. Telefonisch of mondeling reserveren kan niet.
§2. Uitzonderlijk kan een aanvraag later worden behandeld dan de voorziene tijd of
kan een aanvraag langs schriftelijke of telefonische weg worden behandeld. Deze
reservering kan echter steevast worden geweigerd indien er geen gegronde redenen
zijn om de normale procedure te volgen.
§3. De factuur moet één maand na ontvangst van de factuur betaald worden.

D. Annulering
Artikel 8
§1. Iedere annulering wordt, uiterlijk zeven kalenderdagen vóór de activiteit gemeld
aan het AGB Glabbeek. Deze annulering moet schriftelijk gebeuren (brief, e-mail,).
§2. Voor iedere annulering op minder dan zeven dagen vóór de activiteit, wordt een
schadevergoeding aangerekend aan de organisator. Deze schadevergoeding is 50%
van het totaalbedrag berekend op basis van het tarief zoals bepaald in het
tariefreglement.
§3. Indien door overmacht (van de kant van de organisator) de geplande activiteit niet
kan doorgaan en de organisator de activiteit niet tijdig heeft geannuleerd (d.w.z.
uiterlijk zeven dagen vóór de activiteit) kan het AGB Glabbeek de organisator
uitzonderlijk vrijstellen van het betalen van genoemde schadevergoeding. De
interpretatie van het begrip 'overmacht' wordt bepaald door het ABG Glabbeek zelf na
grondige motivatie en verduidelijking van de redenen voor de overmacht.
§4. Indien door overmacht het AGB Glabbeek zelf de infrastructuur niet ter beschikking
kan stellen aan de organisator, kan daarvoor geen schadevergoeding worden
gevraagd aan de gebruiker.
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E. Gebruiksvoorwaarden
Artikel 9
Alle belastingen, taksen en rechten, die uit de ingerichte activiteiten voortvloeien,
vallen volledig ten laste van de organisatoren. De organisatoren moeten alle wetten,
reglementen en voorschriften naleven die gelden voor de door hen ingerichte
a ctivite ite n.

Artikel 10
§1. Wie Hangaar 44 reserveert, moet dit doen in de hoedanigheid van organisator of
namens de organisator. De organisator mag de ter beschikking gestelde
compartimenten niet laten gebruiken door derden of voor andere doeleinden dan
opgegeven in de aanvraag.
§2. De herstelling van eventuele schade aan de infrastructuur of Hangaar 44 ontstaan
door oneigenlijk gebruik, wordt aan kostprijs aangerekend aan de gebruiker.
§3. Bij gebruik van de loods is de organisator verplicht alle drank af te nemen bij het
AGB Glabbeek. Bij overtreding van deze bepaling kan het directiecomité het gebruik
van Hangaar 44 voor een volgend evenement weigeren aan de betrokken organisator.

Artikel 11
§1. De organisator aanvaardt Hangaar 44 in de staat waarin hij zich bevindt en doet
melding van schadevaststelling(en) bij de ingebruikname aan het AGB Glabbeek, dus
voorafgaand aan de eigen activiteit. Dit kan telefonisch of schriftelijk ( e-mail). De
kosten gerelateerd aan de reparatie van schade, gebreken of eventuele defecten die
achteraf pas wordt meegedeeld, dit is na de start van de activiteit, worden verhaald op
de laatste organisator van Hangaar 44.
§2. Indien na de activiteit schade aan het materiaal of aan Hangaar 44 vastgesteld
wordt;
(a) Zal de organisator, op het eerste verzoek van het AGB Glabbeek, aanwezig zijn
om tegensprekelijk of in onderling overleg de aard en omvang van de schade
mede te bepalen;
(b) Indien de organisator behoorlijk werd uitgenodigd doch afwezig bleef op het
onderling overleg, worden de aard en de omvang van de schade door een lid
van het directiecomité van het AGB Glabbeek of personeelslid van het AGB
Glabbeek of gemeente Glabbeek, eenzijdig bindend bepaald. De vaststellingen
gebeuren schriftelijk, gestaafd door eventuele foto's of getuigen.
(c) De veroorzaakte schade moet integraal door de organisator worden vergoed.
De waarborg wordt hiervoor in eerste instantie gebruikt. Indien de kosten hoger
oplopen dan het bedrag van de waarborg, zal dit bijkomend op de laatste
verhuurder worden verhaald.

Artikel 12
§1. De schoonmaak van Hangaar 44, het sanitair en de keuken valt ten laste van de
organisator. Indien gewenst kan de gebruiker/organisator het poetsen laten gebeuren
door het AGB Glabbeek volgens het uurtarief.
§2. De gebruiker/de organisator poetst Hangaar 44 onmiddellijk na het gebruik of
afloop van het evenement. Indien bij de controle van de loods, door het AGB
Glabbeek, wordt vastgesteld dat de loods niet proper is, wordt automatisch het
uurtarief voor het poetsen aangerekend aan de gebruiker/de organisator.
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§2. De gebruiker/de organisator poetst Hangaar 44 onmiddellijk na het gebruik of
afloop van het evenement. Indien bij de controle van de loods, door het AGB
Glabbeek, wordt vastgesteld dat de loods niet proper is, wordt automatisch het
uurtarief voor het poetsen aangerekend aan de gebruiker/de organisator.

Artikel 13
§1. De in artikel 4 §5 bepaalde toegangsprijzen zijn verschuldigd door de aanvrager
en worden aangerekend via een factuur, opgemaakt door het AGB Glabbeek.
§2. Bij gebrek aan betaling in der minne worden de toegangsgelden ingevorderd
overeenkomstig de vigerende wetgeving betreffende de invordering van niet fiscale
schulden.
Artikel 14
Voor alle niet in dit besluit voorziene gevallen is het directiecomité van het AGB
Glabbeek bevoegd.
Goedgekeurd op 2 september 2019 door de raad van bestuur van het AGB
Glabbeek.
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