Retributiereglement parochiecentrum Rosselaar
Art. 1: Met ingang van 01/03/2020 wordt volgende retributie gevestigd op de ter beschikking
stelling van de parochiezaal van Rosselaar.
Art. 2: De retributie is verschuldigd door de gebruiker van de infrastructuur.
Art. 3: De retributie voor de polyvalente zalen bedraagt:
1. Parochiezaal Rosselaar
 Grote zaal:
o Inbegrepen: keuken, toog, sta-tafels (6stuks), tafels, stoelen, servies, glazen,
podium
 € 295,00
o Verplichte opkuis door ons poetsteam
 € 80,00
 Kleine zaal:
o Inbegrepen: keuken, toog, tafels, stoelen, servies, glazen
 € 110,00
o Verplichte opkuis door ons poetsteam
 € 40,00
Indien de bestuurscommissie oordeelt dat het een risicovolle activiteit betreft, worden
volgende tarieven gehanteerd
Grote zaal: € 350,00 + € 80,00
Kleine zaal: € 135,00 + € 40,00

Art. 4: Waarborg:
1. Grote zaal: € 295,00 (wordt in vermindering gebracht op eindfactuur)
2. Kleine zaal: € 110,00 (wordt in vermindering gebracht op eindfactuur)
Indien de bestuurscommissie oordeelt dat het een risicovolle activiteit betreft, worden volgende
tarieven gehanteerd
Grote zaal: € 350,00
Kleine zaal: € 135,00
3. De waarborg dient ten laatste drie werkdagen voor aanvang van de activiteit betaald te zijn.
Dit kan door overschrijving op het rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier.
Art. 5: Betaling
De retributie dien volledig afgerekend te zijn binnen één maand na ontvangst van de factuur.
Art. 6: Annulering
1. Polyvalente zaal:




Minstens 14 dagen voor de activiteit: geen kosten
Minder dan 14 dagen voor de activiteit: 50% van het gebruikstarief

2. Algemeen:
 Indien vooraf niet wordt geannuleerd, of bij annulering op de dag zelf, wordt het
volledige tarief aangerekend en is er geen terugvordering mogelijk.


Gevallen van overmacht worden beoordeeld door de bestuurscommissie van
parochiezaal Rosselaar.

Art. 7: Onderverhuren & onrechtmatige aanvragen
Bij een eerste vaststelling van onderverhuren of bij vaststelling van het onrechtmatig aanvragen
wordt, conform de overeenkomstige artikels in de gebruiksreglementen, een extra retributie ten
bedrage van forfaitair € 300,00 aangerekend.
Art. 8: Verlies van sleutel
Bij verlies van de sleutel wordt een extra retributie ten bedrage van forfaitair € 70,00 aangerekend.
Daarenboven kunnen de kosten voor het vervangen van sloten verhaald worden op de gebruiker.
Art. 9: Drankverbruik
Bij het niet naleven van de afspraken omtrent drankverbruik zoals omschreven in het
gebruiksreglement, wordt een extra retributie ten bedrage van forfaitair € 200,00 aangerekend.
Art. 10: Beschadiging van materialen, opruimen & poetsen van het lokaal
1. De gebruiker is verplicht alle kosten van reparatie of vervanging ten gevolge van
beschadiging, verlies of diefstal van materialen alsmede eventuele andere kosten te voldoen
aan nieuwwaarde. Dit gebeurt onmiddellijk na de vaststelling van de juiste kosten, behalve
van de reparatiekosten die zich door slijtage voordoen.
2. Indien de gebruikte locatie niet opgeruimd of rein wordt achtergelaten, wordt een retributie
ten bedrage van forfaitair € 50,00 aangerekend, of worden de kosten van de speciale
poetsfirma verhaald op de gebruiker.
3. Indien door de gebruiker herhaaldelijk (3x) wordt afgeweken van de afspraken zoals
opgenomen in de huurovereenkomst en in het gebruiksreglement wordt forfaitair € 25,00
aangerekend.
Namens de bestuurscommissie: De Voorzitter, Jef Nuyts en bestuursleden: Verbraeken Marleen,
Leyssen Ann, Wielockx Julia, Gust Wils en Frank Lodewijckx

