
Gemeente KUURNE
TMVW ov - Stropstraat 1 - 9000 GENT Nieuwenhuyse 49 8520 KUURNE

BE 0200.068.636 - Tel. 09/240.02.10 Tel: 056 / 35 27 71

Aard van de dienst Tarief (incl. BTW)

Dagpas € 5,00         

Tarief gebruik club/jaar € 1 040,34  

Tarief € gratis

Tarief/uur/veld € 8,50         

Kuurne Niet-Kuurne

Tarief/training/uur € 14,44       € 18,04       

Tarief/wedstrijd € 33,33       € 41,66       

Tarief wedstrijd vaste gebruiker jeugd € 3,33         

Tarief/wedstrijd op stadion € 40,32       € 50,40       

Tarief wedstrijd vaste gebruiker jeugd stadion € 4,03         

Tarief vaste gebruiker per uur € 6,75         € 8,44         

Tarief vaste gebruiker jeugd per uur € 0,67         

Tarief kleedkamer/dag € 18,90       € 23,62       

Tarief publiciteitspaneel voetbalveld € 10,00       € 10,00       

Kuurne Niet-Kuurne

Tarief 4/4 sporthal/uur € 17,74       € 22,17       

Tarief 3/4 sporthal/uur € 14,44       € 18,04       

Tarief 2/4 sporthal/uur € 11,76       € 14,70       

Tarief 1/4 sporthal/turnzaal/sportbeuk/uur € 9,45         € 11,81       

Tarief volleybalwedstrijd 1/4 sporthal/uur € 5,93         € 7,41         

Tarief volleybalwedstrijd 3/4 sporthal/uur € 11,76       € 14,70       

Tarief tafeltenniswedstrijd/uur € 4,46         € 5,59         

Tarief vaste gebruiker per uur 4/4 SPH € 8,09         € 10,12       

Tarief vaste gebruiker jeugd in Kuurne per uur 4/4 SPH € 0,81         

Tarief vaste gebruiker per uur 3/4 SPH € 6,46         € 8,07         

Tarief vaste gebruiker jeugd in Kuurne per uur 3/4 SPH € 0,64         

Tarief vaste gebruiker per uur 2/4 SPH € 4,83         € 6,04         

Tarief vaste gebruiker jeugd in Kuurne per uur 2/4 SPH € 0,48         

Tarief vaste gebruiker per uur 1/4 SPH € 3,22         4,02         

Tarief vaste gebruiker jeugd in Kuurne per uur 1/4 SPH € 0,32         

Voetbalterreinen

PRIJSLIJST (per 01/01/2020)

Visvijver

Tennisterreinen

Sporthal

Petanque
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Tarief wedstrijd 4/4 SPH € 14,44       € 18,04       

Tarief wedstrijd vaste gebruiker jeugd in Kuurne 4/4 SPH € 1,44         

Tarief wedstrijd 3/4 SPH € 11,76       € 14,70       

Tarief wedstrijd vaste gebruiker jeugd in Kuurne 3/4 SPH € 1,17         

Tarief wedstrijd 1/4 SPH € 5,93         € 7,41         

Tarief wedstrijd vaste gebruiker jeugd in Kuurne 1/4 SPH € 0,59         

Tarief terbeschikkinstelling mini-voetbaldoelen € 5,00         € 10,00       

Tarief kleedkamer/dag sportief gebruik € 9,00         € 11,25       

Tarief publiciteitspaneel sporthal € 10,00       € 10,00       

Kuurne Niet-Kuurne

Tarief verenigingen met minstens 15 zwemmers € 2,00         € 2,00         

Tarief volwassenen € 2,50         € 2,50         

Tarief 55+, grote gezinnen, andersvaliden, studenten, jongeren -18 € 2,00         € 2,00         

Tarief 15 beurtenkaarten volwassenen € 30,00       € 30,00       

Tarief 15 beurtenkaarten kinderen € 24,00       € 24,00       

Tarief jaarabonnement familiaal € 175,00     € 200,00     

Tarief jaarabonnement individueel € 80,00       € 100,00     

Tarief jaarabonnement 55+, grote gezinnen, andersvaliden, studenten € 65,00       € 75,00       

Korting van 80% met UITPAS met verhoogde tegemoetkoming op tarief zwembeurten, beurtenkaarten en abonnementen

Kuurne Niet-Kuurne

Tarief schoolzwemmen € 1,00         € 1,50         

Tarief schoolzwemmen eerste leerjaar € -           € 1,50         

Tarief gebruik zwembaan manifestaties/uur (binnen de openingsuren) € 16,50       € 20,60       

Tarief gebruik zwembad clubs/jaar (met toezicht) € 1 265,10  € 1 581,37  

Varia

Tarief douche € 1,50           

Tarief whirlpools/stoomcabines € 2,00           

Tarief zwempamper € 1,00           

Tarief zwembrevet € 2,00           

Tarief badmuts KZV € 5,00           

Tarief drinkbus € 3,00           

Zwembad
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Annulatieregels

Terugbetaling vergoeding gebruik infrastructuur:

Voor aanvang van de activiteit kan er bij tijdige annulering een terugbetaling gebeuren volgens volgende regels:

· Iedere annulatie wordt via mail (U104) doorgegeven, we aanvaarden annulaties tot 24u voor aanvang van de activiteit.

· Annulatie vroeger dan 1 week voor aanvang: 20% wordt aangerekend.

· Annulatie tussen 1 week en 1 dag voor aanvang: 70% wordt aangerekend.

· Geen annulatie: het duurste tarief voor het gebruik infrastructuur wordt aangerekend.

· Bij overmacht met bewijs: 0% aangerekend.

Tarief vaste gebruiker

Om in aanmerking te komen voor het tarief vaste gebruiker moeten de aanvragen tijdig ingediend worden (voor sporthal: vóór 1 mei / voor voetbal: vóór 1 juli).

Alles wat na die datum wordt aangevraagd, kan geen gebruik meer maken van het tarief vaste gebruiker.

Tarief vaste gebruiker jeugd in Kuurne

Om in aanmerking te komen voor het tarief vaste gebruiker jeugd in Kuurne moeten de aanvragen tijdig ingediend worden

(voor sporthal: vóór 1 mei / voor voetbal: vóór 1 juli).

De sportvereniging kan enkel dit tarief toegekend krijgen als het een erkende Kuurnse vereniging is en de infrastructuur wordt

gebruikt door spelers die allemaal jonger zijn dan 18 jaar. Indien dit niet geval is wordt het tarief vaste gebruiker toegekend

Gebruik van voetbalinfrastructuur

Niet naleven van de gebruiksregels:

Wanneer de voetbalinfrastructuur niet correct werd afgesloten/de lichten niet gedoofd werden/de kranen niet dichtgedraaid werden, 

wordt een bijkomende vergoeding van € 30,00 aangerekend.

Wanneer de herstelling van schade dient uitgevoerd door aangesteld personeel van de beheerder, wordt naast de materiële kost ook de betreffende 

personeelskost aangerekend.

Wanneer schade vastgesteld wordt aan het sanitair blok als gevolg van ongeoorloofd gebruik, wordt bovenop de kostprijs voor de herstelling een

 bijkomende vergoeding van € 50,00 per toilet of douche opgelegd.

Niet naleven van de opkuisregels:

Wanneer een gebruiker de opkuisregels niet naleeft en de beheerder personeel dient in te zetten om de infrastructuur alsnog in orde te brengen,

wordt de kost voor het inzetten van het personeel aangerekend en een bijkomende vergoeding van € 50,00.

Niet tijdig betalen van de bijkomende vergoeding

Indien de factuur niet betaald wordt voor de vervaldatum zal de gebruiker geen toegang meer krijgen tot de voetbal-infrastructuur tot de openstaande schuld 

volledig vereffend is.


