
ter beschikking poetsen totaal
grote zaal 50,00                    50,00    100,00      
kleine zaal 40,00                    50,00    90,00        
refterzaal school 40,00                    50,00    90,00        
vergaderzaal 1 20,00                    -        20,00        
vergaderzaal 2 20,00                    -        20,00        
keuken 45,00                    50,00    95,00        
gebruik afwasmachine 40,00                    -        40,00        
handdoeken (per stuk) 1,00                      1,00          
tafelrokken (per stuk) 2,50                      2,50          
tafellaken (stevig papier) per tafel 1,00                      1,00          
mobiele geluidsinstallatie en spots 30,00                    30,00        
afval - gebruik afvalcontainer - per zak 5,00                      5,00          
Bijdrage in de energiekost bij hoog gasverbruik (bv. eetdag, ...) 25,00                    25,00        
Bijdrage in de energiekost bij hoog stroomgebruik (bv. frituur, springkasteel, ...) 20,00                    20,00        
Klein gebruik keuken (oven, frietketel,…) 10,00                    10,00        

ter beschikking poetsen totaal
grote zaal 100,00                  50,00    150,00      
kleine zaal 80,00                    50,00    130,00      
refterzaal school 80,00                    50,00    130,00      
vergaderzaal 1 25,00                    -        25,00        
vergaderzaal 2 25,00                    -        25,00        
keuken 90,00                    50,00    140,00      
gebruik afwasmachine 40,00                    -        40,00        
handdoeken (per stuk) 1,00                      1,00          
tafelrokken (per stuk) 2,50                      2,50          
tafellaken (stevig papier) per tafel 1,00                      1,00          
mobiele geluidsinstallatie en spots 60,00                    60,00        
afval - gebruik afvalcontainer - per zak 5,00                      5,00          
Bijdrage in de energiekost bij hoog gasverbruik (bv. eetdag, ...) 25,00                    25,00        
Bijdrage in de energiekost bij hoog stroomgebruik (bv. frituur, springkasteel, ...) 20,00                    20,00        
Klein gebruik keuken (oven, frietketel,…) 10,00                    10,00        

*****verenigingen die lid zijn krijgen voordelen op de tarieven conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement
Tarief buiten Pelt

Tarieven 2023 incl. btw (geldig vanaf 1 januari 2023)
Tarief Pelt

*tarief Pelt is er voor alle activiteiten van verenigingen en particulieren met adres in Pelt
**de Corneliusschool Lindelhoeven kan voor activiteiten met leerlingen gratis gebruik maken van de lokalen
***voor koffietafels, georganiseerd door de buurtschappen worden geen zaalkosten aangerekend
****verenigingen die lid zijn van de vzw krijgen voor hun activiteiten en vergaderingen de lokalen gratis mits afname van een consumptie



grote zaal 150,00                  50,00    200,00      
kleine zaal 100,00                  50,00    150,00      
referzaal school niet beschikbaar
vergaderzaal 1 niet beschikbaar
vergaderzaal 2 niet beschikbaar
keuken 150,00                  50,00    200,00      
gebruik afwasmachine 80,00                    80,00        
handdoeken (per stuk) 1,00                      1,00          
tafelrokken (per stuk) 2,50                      
tafellaken (stevig papier) per tafel 1,00                      
mobiele geluidsinstallatie en spots niet beschikbaar
afval - gebruik afvalcontainer - per zak 5,00                      
Bijdrage in de energiekost bij hoog gasverbruik (bv. eetdag, ...) 25,00                    25,00        
Bijdrage in de energiekost bij hoog stroomgebruik (bv. frituur, springkasteel, ...) 20,00                    20,00        
Klein gebruik keuken (oven, frietketel,…) 10,00                    10,00        

Activiteit met winstgevend karakter

slechts plaatsvinden mits toestemming van het bestuursorgaan van de vzw.


