REGLEMENT

Gemeenteraad van 19-12-2019

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE
SPORTACCOMMODATIES EN VOOR DEELNAME AAN SPORTPROMOTIEACTIVITEITEN

A. SPORTACCOMMODATIES
Art. 1
Er wordt een retributie geheven op het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties.
Art. 2
De bedragen van de retributies worden vastgesteld als volgt :
1. Sporthallen en sportzalen:
Sport- en evenementenhal (hal 1), sportschuur (hal 2), competitiehal (hal 3) en sporthal of –zaal van een
school of instelling
Oppervlakte zaal

erkende Tiense sportclubs en scholen

Individuelen en andere verenigingen

Volledig
1/3
2/3
1/2

15 euro per uur (+5 euro)
6 euro per uur (+2 euro)
12 euro per uur (+4 euro)
7,50 euro per uur (+2,5 euro)

20 euro per uur (+5 euro)
7,5 euro per uur (+1,5 euro)
15 euro per uur (+3 euro)
10 euro per uur (+2,5 euro)

(gebruikers van buiten Tienen = tarief x 1,5)
Klimmuur in hal 1
Uren

Individuelen

Clubs-jeugdverenigingen

1 uur 4 euro
9,90 euro
2 uren 5,20 euro
19,80 euro
3 uren 6,40 euro
29,70 euro
scholen en instellingen :
- tot 7 personen
: 1,40 euro per persoon en per uur
- vanaf 8 personen : 9,90 euro per uur en per groep

Clubs die min.3 maand huren
9,90 euro
14,90 euro
19,80 euro

Omnisportzaal Houtemveld
Erkende Tiense sportclubs en scholen

Individuelen en andere verenigingen

6 euro/u (+2 euro)

7,50 euro/u (+1,5 euro)

(gebruikers van buiten Tienen = tarief x 1,5)
Verhuur voor niet sportieve activiteiten
Tienen
10 euro/u
Vergaderingen Gratis voor erkende sportclubs

Buiten Tienen
15 euro/u

Gevechtssportenzaal (zaal op de verdieping) hal 4

Sportactiviteit/club

Erkende Tiense sportclubs en scholen
6 euro/u (+1 euro)

Individuelen en andere verenigingen
7,50 euro/u

(gebruikers van buiten Tienen = tarief x 1,5)
Evenementenhal Houtemveld (voor niet-sportactiviteiten)
De gebruikers van de infrastructuur dienen te vallen onder een van de volgende categorieën (cfr.
Verhuurreglement en verhuurmodules cc “De Kruisboog”):
A) erkende verenigingen uit Tienen aangesloten bij een erkende adviesraad;
Tiense erkende adviesraden en Tiense scholen en stadsdiensten;
B) andere verenigingen en organisaties van Tienen;
C) Tiense organisaties met commerciële doeleinden;
D) organisaties van buiten Tienen.
De terbeschikkingstelling voor sociaal-culturele doeleinden of evenementen zonder muziek en dans,
geschiedt per tijdsblok van 24 uur met een maximum van 2 dagen. Bij uitzonderlijk manifestaties met een
regionale en/of nationale uitstraling van meer dan 2 dagen gelden hier volgende opbouw- en afbouwtarieven:
categorie A: 1ste dag 65 euro, 2de dag 100 euro, 3de en volgende dagen 130 euro;
categorie B: 1ste dag 100 euro, 2de dag 130 euro, 3de en volgende dagen 165 euro;
categorie C: 1ste dag 130 euro, 2de dag 165 euro, 3de en volgende dagen 195 euro.
categorie D: 1ste dag 165 euro, 2de dag 195 euro, 3de en volgende dagen 230 euro.
De terbeschikkingstelling voor de organisatie van een ‘evenement met muziek en dans’ is steeds voor een
volledig weekend. Dit ten vroegste van vrijdagavond 22.00 uur. tot maandagmorgen 08.00 uur. In deze
tijdsblokken is het opstellen, afbreken en de opkuis inbegrepen.

Categorie A

Zonder dans en muziek
230 euro/dag (24u) incl. energie

Categorie B
Categorie C
Categorie D

300 euro/dag incl. energie
450 euro/per dag incl. energie
600 euro/per dag incl. energie

Met dans en muziek
ganse zaal 750 euro/weekend (48u) incl. energie
halve zaal 500 euro/weekend (48u) incl. energie
Nvt
Nvt
Nvt

2. Openluchtterreinen :
Skeeler- en Rolschaatspiste
Erkende Tiense sportclubs, scholen
Andere clubs, individuelen, scholen
en sportclubs buiten Tienen

Zonder verlichting
8 euro/u (+2 euro)

Met verlichting
10 euro/u (+2 euro)

15 euro/u (+6 euro)

17 euro/u (+6 euro)

Voetbalterreinen
Zonder verlichting
Erkende Tiense sportclubs en scholen
training
15 euro (+3 euro)
wedstrijd : - jeugd
15 euro (+3 euro)
- volwassenen
25 euro (+3 euro)
Andere clubs, individuelen,
Scholen en sportclubs buiten Tienen

Met verlichting
20 euro (+3 euro)
20 euro (+3 euro)
30 euro (+3 euro)

training
wedstrijd : - jeugd
- volwassenen

20 euro (+2 euro)
20 euro (+2 euro)
35 euro (+2 euro)

25 euro (+2 euro)
25 euro (+2 euro)
40 euro (+2 euro)

De huurprijs geldt steeds voor de duur van een wedstrijd (1,5 uur)
Atletiekpiste
Training:

Erkende sportclubs en scholen
Organisaties buiten Tienen

Zonder verlichting
10 euro/u (+3 euro)
20 euro /u (+9,50 euro)

Met verlichting
13 euro/u (+3 euro)
30 euro/u (+16 euro)

Wedstrijden:

Erkende sportclubs en scholen
Organisaties buiten Tienen

10 euro/u (+3 euro)
50 euro/u

13 euro/u (+3 euro)
55 euro/u

Grasterrein binnen het sportcentrum dat geen afgebakend sportterrein is (NIEUW)

Erkende Tiense sportclubs en scholen
Andere clubs, individuelen,
Scholen en sportclubs buiten Tienen
Commercieel

Voormiddag
70 euro

namiddag
70 euro

avond
70 euro

dagtarief
150 euro

100 euro
144 euro

100 euro
144 euro

100 euro
144 euro

225 euro
300 euro

Huur kleedkamers
4,00 euro/beurt/kleedkamer (niet van toepassing bij huur van een sporthal/zaal/openlucht
sportterrein/grasterrein)
3. Zwembad :
Tarieven
Schoolzwemmen
Basis (1/2u + les)
Secundair (3/4 u)
Instituten
Tickets (alle baden)
Kinderen – 3 jaar
Kinderen 3-14 jaar
Volwassenen + 14 jaar

Algemeen tarief

Inwoners Tienen

1,20 euro
1,20 euro
1,20 euro

1,20 euro
1,20 euro
1,20 euro

2,00 euro
4,50 euro
6,00 euro (+1,00)

0,50 euro
3,00 euro
4,00 euro (+0,5)

Abonnementen (alle baden) 10 beurten ‘geldigheidsduur 1 jaar na verkoopdatum’
Kinderen – 3 jaar
18,00 euro (nieuw)
4,50 euro (nieuw)
Kinderen 3-14 jaar
40,00 euro
25,00 euro
Volwassenen + 14 jaar
50,00 euro (+5,00)
35,00 euro (+5,00)
Doelgroepzwemmen (enkel 25m bad)
Senioren, mindervaliden, leger
Baantjes-, ochtend-, middagzwemmen
10 beurten (1 jaar geldig)
Jaarabonnement met foto

3,70 euro (+0,2)
3,70 euro (+0,2)
32,00 euro (+2,00)
250,00 euro (-20,00)

Verenigingen (jeugd en sport vanaf 15 deelnemers)

2,60 euro (+0,1)
2,60 euro (+0,1)
21,00 euro (+1,00)
200,00 euro (-25,00)

Kinderen 3-14 jaar
Volwassenen +14 jaar

4,20 euro (+0,2)
4,70 euro (+0,2)

2,60 euro (+0,1)
3,10 euro (+0,1)

Tickets bij zwemwedstrijden (enkel recreatiebad beschikbaar)
Kinderen – 3 jaar
2,50 euro
Kinderen 3-14 jaar
3,50 euro
Volwassenen +14 jaar
4,00 euro
Algemeen tarief

Inwoners Tienen

Zwemlessen
Kleuters (cursus 1)10 lessen (30 min.) 65,00 euro (+20,00)
Kinderen (curs. 2-3-4)10 lessen (45 min.) 65,00 euro (+10,00)
Volwassenen 10 lessen (45 min.)
65,00 euro
Aquagym volw. 10 lessen (45 min.)
75,00 euro
Verlies/beschadiging toegangskaart
1,25 euro (+0,25)
Verlies/beschadiging kaart abonnement 2,50 euro
Verlies/beschadiging sleutel kleedkastje 8,00 euro (+2,00)
Verlies armbandje en sleutel
14,00 euro (+4,5)
Beschadiging armbandje
6,00 euro (+2,50)
Beschadiging kapstok
4,00 euro (+0,50)
Cadeaubon = tarief abonnementen 10 beurten
Diverse
Whirlpool
Zwemmateriaal verhuur/stuk
Badmuts verkoop
Zwempamper
Flexibeam
Zwemarmbandjes
Zwembrilletje kinderen
Zwembrilletje volwassenen
Zwemdiploma
Trimkaarten
Trimkentekens
Zwemclubs

0,50 euro
2,50 euro
3,00 euro

50,00 euro (+20,00)
50,00 euro (+10,00)
50,00 euro
65,00 euro
1,25 euro (+0,25)
2,50 euro
8,00 euro (+2,00)
14,00 euro (+4,5)
6,00 euro (+2,50)
4,00 euro (+0,50)

Algemeen tarief
1,50 euro
0,50 euro
1,30 euro (+0,30)
2,50 euro (+0,50)
5,00 euro
5,00 euro
8,00 euro (+1,00)
11,00 euro (+1,00)
2,00 euro (+1,00)
0,50 euro
0,75 euro

bij huur volledig zwembad staat de club in voor de reddingsdienst

Zwemclub (jeugd/comp.)
Zwemwedstrijd
Duikclubs
Duikput
Duikput
Zwemclub recreatie
Zwemclub met jeugd en comp
Zwemclub recreatie
Commercieel
Instructiebad

Baan/uur
Uur
Uur
Uur
Persoon/uur
Baan/uur
Uur
Uur
Uur
Uur

4,00 euro (+1,00)
35,00 euro (+5,00)
40,00 euro (+5,00)
20,00 euro
3,50 euro
12,00 euro (+3,00)
45,00 euro (+10,00)
65,00 euro (+25,00)
150,00 euro
50,00 euro (nieuw)

Enkel 25m bad
Enkel 25m bad Zelf redder
Enkel 25m bad Zelf redder
Mits monitor
Zelf redder
Mits monitor
Zelf redder
Enkel 25m bad
Volledig bad
Zelf redder
Volledig bad
Zelf redder
Volledig bad
Zelf redder
Enkel instructiebad

Clubs buiten Tienen : tarief x 1,5
Kortingen voor inwoners van Tienen worden toegestaan op vertoon van een identiteitsbewijs

B. DEELNAME AAN SPORTPROMOTIEACTIVITEITEN
Art. 3
Er wordt een retributie geheven op de deelname aan diverse sportactiviteiten.
Art. 4
De bedragen van de retributies worden vastgesteld als volgt :
Sportkampen halve dagen/periode
Sportkampen volledige dagen/periode
Lidgeld en verzekering 50 + Sportelclub
Turnlessen 50 + Sportelclub
Yogalessen 50 + Sportelclub
Badminton of netbal 50 + Sportelclub
Tai Chi 50 + Sportelclub
Yoga 50 + Sportelclub
Dans 50 + Sportelclub
Aquagym 50 + Sportelclub
Aquagym met ziektebeeld
Tienen Fietst
Sportinstuif (SIS)

9,00 euro/halve dagdeel (+2,20)
18,00 euro/ dag (+4,40)
10,00 euro/jaar
30,00 euro voor een 10-beurtenkaart (+14,00)
20,00 euro voor een 10-beurtenkaart
1,00 euro/beurt bij het niet volgen van turnles(NIEUW)
3,00 euro/les
2,00 euro/les
3,00 euro/les
40,00 euro voor 10-beurtenkaart inwoners Tienen (+20,00)
50,00 euro voor 10 beurtenkaart inwoners buiten Tienen (+25,00)
04,00 euro/beurt (NIEUW)
3,00 euro/persoon (gratis onder de 12 jaar) (+0,50)
3,00 euro/halve dag of 5,00 euro/dag

ALGEMEEN
Art. 5
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie en de schadevergoeding burgerrechtelijk ingevorderd
worden.
Art. 6
Het schepencollege kan in uitzonderlijke gevallen beslissen om de sportinfrastructuur gratis of tegen een
gereduceerd tarief ter beschikking te stellen. Het kan tevens een afwijking toestaan van het normale tarief
voor bijzondere activiteiten.

