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Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1, 1°.

De beslissing wordt genomen op grond van:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering
In zitting van 28 november 2019 verleende het college van burgemeester en schepenen zijn 
goedkeuring aan de aangepaste tarieflijst voor sportinfrastructuur geëxploiteerd door S&R 
Gent/Lago Rozebroeken en Farys|TMVW, met ingang van 1 juli 2020, met uitzondering van de 
zwembaden (individuen aan kassa) met ingang van 1 januari 2020.

Omwille van vooral de interne verhoudingen en samenhang van diverse tarieven, maar ook, in 
sommige gevallen, van vereenvoudiging en overbodige vermeldingen in die lijst, zijn diverse 
aanpassingen gewenst.

In artikel 4. Vrijstellingen wordt toegevoegd:
- aan campinggebruikers Blaarmeersen voor het tarief parking Blaarmeersen.
De huidige tarieftabel bevat de vermelding dat het gebruik van de parking inbegrepen is in de 
campingtarieven en wordt daar geschrapt (zie hieronder onder (24)).



Waar door de voorgestelde aanpassingen een ander tarief zou worden ingevoerd, is op de 
informatieve bijlage "2020027 bijlage wijzigingen" het tariefveld gekleurd aangeduid en is naast 
de tarieflijn aangegeven welke formule of welke reden hiervoor van toepassing is.

De integrale opsomming van de aanpassingen en hun motivering is als volgt:

(01)       petanque jaarabonnement Hekers: tarieven A en D: waren resp. 756,00 € en 356,40 €, 
worden resp. 864,00 € en 378,00 €, omdat ze 180 x het tarief van petanqueterrein (basis B) 
moeten zijn ter respect van de interne verhoudingen;

(02)     squash abonnement winter …: alle tariefcategorieën: waren resp. 291,60 €, 216,00 €, 
216,00 €, 135,00 € en 43,20 €, worden resp. 271,20 €, 204,00 €, 204,00 €, 129,60 € en 40,80 €, 
omdat ze 24 x het tarief squash (basis C) moeten zijn ter respect van de interne verhoudingen;

(03)     squash abonnement super …: alle tariefcategorieën: waren resp. 437,40 €, 324,00 €, 
324,00 €, 199,80 € en 64,80 €, worden resp. 406,80 €, 306,00 €, 306,00 €, 194,40 € en 61,20 €, 
omdat ze 36 x het tarief squash (basis C) moeten zijn ter respect van de interne verhoudingen;

(04)     tennis abonnement winter …: alle tariefcategorieën: waren resp. 547,60 €, 405,00 €, 
405,00 €, 253,80 € en 81,00 €, worden resp. 506,40 €, 384,00 €, 384,00 €, 259,20 € en 76,80 €, 
omdat ze 24 x het tarief tennis indoor (basis D) moeten zijn ter respect van de interne 
verhoudingen;

(05)     tennis abonnement super …: alle tariefcategorieën: waren resp. 820,80 €, 605,00 €, 
605,00 €, 378,00 € en 121,00 €, worden resp. 759,60 €, 576,00 €, 576,00 €, 388,80 € en 
115,20 €, omdat ze 36 x het tarief tennis indoor (basis D) moeten zijn ter respect van de interne 
verhoudingen;

(06)     zwemmen 11-beurtenkaart …: alle tariefcategorieën: waren resp. 64,80 €, 32,50 €, 
35,60 €, 18,40 € en 6,50 €, worden resp. 65,00 €, 30,00 €, 36,00 €, 18,00 € en 6,00 €, omdat ze 
10 x het tarief zwembeurt (basis E) moeten zijn ter respect van de interne verhoudingen;

(07)     zwemmen jaarabonnement: alle tariefcategorieën: waren resp. 298,10 €, 162,00 €, 
170,60 €, 83,20 € en 32,40 €, worden resp. 299,00 €, 138,00 €, 165,60 €, 82,80 € en 27,60 €, 
omdat ze 46 x het tarief zwembeurt (basis E) moeten zijn ter respect van de interne 
verhoudingen;

(08)     sauna en sauna 11-beurtenkaart: worden geschrapt omdat ze niet meer in gebruik zullen 
zijn vanaf 1 juli 2020, ingangsdatum van deze gewijzigde tarieftabel;

(09)     50m baan en klein bad: tarieven B, C en E: waren resp. 31,50 €, 31,50 € en 6,30 €, worden 
resp. 31,00 €, 31,00 € en 6,20 €, omdat ze 2 x het tarief 25m baan, 22m baan of instructiezone 
(basis F) moeten zijn ter respect van de interne verhoudingen;

(10)     25m bad (6 banen): alle tariefcategorieën: waren resp. 152,30 €, 94,00 €, 94,00 €, 42,10 € 
en 18,80 €, worden resp. 152,40 €, 93,00 €, 93,00 €, 42,00 € en 18,60 €, omdat ze 6 x het tarief 
25m baan, 22m baan of instructiezone (basis F) moeten zijn ter respect van de interne 
verhoudingen;



(11)     25m bad + klein bad: alle tariefcategorieën: waren resp. 203,00 €, 125,50 €, 125,50 €, 
56,20 € en 25,10 €, worden resp. 203,20 €, 124,00 €, 124,00 €, 56,00 € en 24,80 €, omdat ze 8 x 
het tarief 25m baan, 22m baan of instructiezone (basis F) moeten zijn ter respect van de interne 
verhoudingen;

(12)     50m bad voor waterpolocompetitie: alle tariefcategorieën: waren resp. 253,80 €, 
156,50 €, 156,50 €, 70,20 € en 31,30 €, worden resp. 254,00 €, 155,00 €, 155,00 €, 70,00 € en 
31,00 €, omdat ze 10 x het tarief 25m baan, 22m baan of instructiezone (basis F) moeten zijn ter 
respect van de interne verhoudingen;

(13)     50m bad: alle tariefcategorieën: waren resp. 507,60 €, 313,00 €, 313,00 €, 140,40 € en 
62,60 €, worden resp. 508,00 €, 310,00 €, 310,00 €, 140,00 € en 62,00 €, omdat ze 20 x het tarief 
25m baan, 22m baan of instructiezone (basis F) moeten zijn ter respect van de interne 
verhoudingen;

(14)     niet-sportief gebruik 25m baan: alle tariefcategorieën: waren alle 43,20 €, worden alle 
44,00 €, omwille van afronding naar de hogere euro ter vereenvoudiging;

(15)     douche voor lopers – Strop: alle tariefcategorieën: waren alle 1,10 €, worden alle 1,00 €, 
omwille van betaling via inworp van een muntstuk van 1 euro;

(16)     atletiekpiste en voetbalterrein training: tarieven A en D: waren resp. 19,70 € en 10,30 €, 
worden resp. 21,10 € en 10,80 € ter vereenvoudiging van een veelheid aan gelijkaardige 
tarieven;

(17)     voetbalterrein wedstrijd: alle tariefcategorieën: waren resp. 39,30 €, 32,50 €, 32,50 €, 
20,50 € en 6,50 €, worden resp. 42,20 €, 32,00 €, 32,00 €, 21,60 € en 6,40 €, omdat ze 2 x 
voetbalterrein training moeten zijn ter respect van de interne verhoudingen;

(18)     hoogteparcours individueel: tarief E: was 9,00 €, wordt 1,80 €, omwille van de bijna 
algemene regel dat E-tarief 1/5e is van D-tarief;

(19)     hoogteparcours met groep tot 12 personen: nieuwe tarieflijn en voor alle 
tariefcategorieën 72,00 €, zijnde 8 x het tarief hoogteparcours individueel (basis G), maar met E-
tarief identiek aan D-tarief, omdat bijlange niet altijd alle deelnemers het voordeeltarief E 
kunnen genieten;

(20)     afspuiteenheid VTT: geen wijziging van tarieven, maar schrapping van het tarief “per 3 
minuten”, omdat die in se het dubbele van het tarief “per 1,5 minuten” en dus overbodig is;

(21)     douche: tariefcategorieën B, C en E: waren resp. 2,50 €, 2,50 € en 0,50 €, worden resp. 
2,00 € 2,00 € en 0,40 €, omdat ze identiek moeten zijn aan de tarieven kuipbad (zwembad Van 
Eyck) (basis J) ter respect van de interne verhoudingen;

(22)     vergaderzaal auditorium (S&R Rozebroeken): alle tariefcategorieën: waren resp. 5,40 €, 
4,00 €, 4,00 €, 2,60 € en 0,80 €, worden resp. 22,60 €, 17,00 €, 17,00 €, 7,60 € en 3,40 €, omdat 
ze 2 x het tarief vergaderzaal (basis K) moeten zijn en bij misslag een totaal andere en 
onlogische berekening werd toegepast;



(23)     parking 1 mei-31 augustus Blaarmeersen en parking (externe events) Blaarmeersen: alle 
tariefcategorieën: waren alle 3,80 €, worden alle 4,00 €, omwille van afronding naar de hogere 
euro en ter vereenvoudiging van de betalingshandeling ter plaatse;

(24)        parking campinggebruikers Blaarmeersen: wordt geschrapt en toegevoegd aan ‘4. 
Vrijstellingen”.

De wijzigingen, nu eens in meer, dan eens in min, en van toepassing op heel uiteenlopende 
gebruikersaantallen, kunnen globaal beschouwd worden als budgetneutraal.

Door de nodige praktische verwerking van die aanpassingen in informatica- en betaalsystemen 
kan de volledige tarieflijst ingevoerd worden vanaf 1 juli 2020, dus ook voor individuen aan 
kassa zwembaden.

Daarom is het opportuun om, met ingang van 1 juli 2020 de volledige tarieflijst te vervangen 
door deze in bijlage aan dit besluit en er integraal deel van uitmakend.

Bijgevoegde bijlage(n):

 20200227_bijlage wijzigingen.pdf
 20200227_tarieflijst Farys en S&R.pdf (deel van de beslissing)

Beslissing
Beslist het volgende:

Artikel 1:
Heft m.i.v. 1 juli 2020 de tarieflijst op voor sportinfrastructuur geëxploiteerd door S&R 
Gent/Lago Rozebroeken en Farys|TMVW, goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen op 28 november 2019.

Artikel 2:
Keurt goed de tarieflijst voor sportinfrastructuur geëxploiteerd door S&R Gent/Lago 
Rozebroeken en Farys|TMVW met inwerkingtreding op 1 juli 2020, zoals gevoegd in bijlage die 
integraal deel uitmaakt van dit besluit.



 
Vanaf 1 juli 2020 voor alle infrastructuur, met uitzondering van de camping Blaarmeersen en het 
kampeerwagenterrein Driebeek. 
 
Tarieven S&R Gent/Lago Rozebroeken 
 
Tarieven Farys|TMVW 

 
 
 
1.  Prijscategorieën 
 
 

1. Tarieven individuen 
 

- Categorie A geldt voor niet-Gentenaars die niet onder categorie C vallen 
 
- Categorie B geldt voor Gentenaars die niet onder categorie D of E vallen; 

diezelfde prijscategorie geldt voor Destelbergenaren die zwemmen in S&R Rozebroeken/Lago 
 
- Categorie C geldt voor niet-Gentenaars tot en met 25 jaar, niet-Gentenaars vanaf 65 jaar 
 
- Categorie D geldt voor Gentenaars tot en met 25 jaar, studenten aan een Gentse onderwijsinstelling 

tot en met 25 jaar, Gentenaars vanaf 65 jaar, personeel van de Groep Gent en leden van Sodigent; 
diezelfde prijscategorie geldt voor Destelbergenaren tot en met 25 jaar en Destelbergenaren vanaf 
65 jaar en die zwemmen in S&R Rozebroeken/Lago 

 
- Categorie E geldt voor Gentenaars en inwoners van gemeenten die zich hebben aangesloten bij 

UiTPAS regio Gent en houder zijn van een UiTPAS met recht op kansentarief en hun kinderen tot en 
met de leeftijd van 2 jaar. 

 
 

2. Groepstarieven 
 

- Categorie A geldt voor niet-Gentse verenigingen 
 
- Categorie B geldt voor Gentse verenigingen die niet onder categorie C, D of E vallen 
 
- Categorie C geldt voor Gentse jeugdverenigingen, seniorenverenigingen en verenigingen voor 

personen met een beperking 
 
- Categorie D geldt voor Gentse erkende sportclubs, overeenkomstig het gemeentelijk reglement voor 

de erkenning als Gentse Sportvereniging 
 
- Categorie E geldt voor Gentse organisaties en organisaties uit gemeenten die zich hebben 

aangesloten bij UiTPAS regio Gent en houder zijn van een UiTPAS met recht op kansentarief. 
 
 

3. Schooltarieven 
 

- Categorie C: niet-Gentse scholen 
 
- Categorie D: Gentse scholen 



2.  Principes 
 

- Het tarief is de prijs in euro per accommodatiegedeelte en per uur, tenzij anders vermeld. 
 
- Elk aangevat uur wordt aangerekend als een volledig uur. Enkel indien 2 gebruikers van 

accommodatiegedeeltes op elkaar aansluiten voor bijvoorbeeld elk 1,5 uur, zal ook aan elk van 
hen 1,5 uur worden aangerekend. 

- De opbouw en afbraak van materiaal gebeurt tijdens de gebruiksperiode. 
 
- In het tarief voor het gebruik van de terreinen is het gebruik van kleedkamers en douches 

begrepen. 
 
- Het tarief voor het gebruik van het zwembad voor scholen is exclusief toezichters. 
 
- Het tarief voor het gebruik van het zwembad voor clubs en verenigingen is exclusief redders. 
 
- De vermelde tarieven zijn inclusief BTW. 

 
 
3.  Annuleringskosten 
 

1. Individuen 
 

tijdstip van annulering door de gebruiker door de sportdienst 

annulering niet of minder 
dan 2 uur vooraf gemeld 

het volledig toepasselijk tarief en 
het volledig toepasselijk tarief 
categorie D voor vrijgestelden 

tegemoetkoming voor het 
volledig toepasselijk tarief op de 
eerstvolgende reservering 

annulering meer dan 2 uur 
vooraf gemeld 

geen annuleringskost geen tegemoetkoming 

Duik-, petanque-, zwem- en 
hengelabonnementen 

Steeds 100% van het toepasselijk tarief 

 
 

2. Individuen, enkel voor tennis-en squashabonnementen 
 

 abonnement winter (26 weken) abonnement super (39 weken) 
Voor aanvang Terugbetaling van 24/26 van het 

tarief 
Terugbetaling van 37/39 van het 
tarief 

Na aanvang maar uiterlijk 
op 15 november 

Terugbetaling van 16/26 van het 
tarief 

Terugbetaling van 25/39 van het 
tarief 

Na 15 november maar 
uiterlijk op 1 februari 

Terugbetaling van 14/26 van het 
tarief 

Terugbetaling van 13/39 van het 
tarief 

Na 1 februari maar uiterlijk 
op 1 april 

Geen terugbetaling Terugbetaling van 4/39 

Na 1 april - Geen terugbetaling 

 



3. Clubs, verenigingen, groepen en scholen 
 

a) Voor de normale seizoenwerking (trainingen, wedstrijden, …) 
 

tijdstip van annulering door de gebruiker door de sportdienst 

annulering niet of minder 
dan 72 uur vooraf gemeld 

het volledig toepasselijk tarief en 
het volledig toepasselijk tarief 
categorie D voor vrijgestelden 

tegemoetkoming voor het 
volledig toepasselijk tarief op de 
eerstvolgende reservering 

annulering meer dan 72 uur 
vooraf gemeld 

geen annuleringskost geen tegemoetkoming 

 
b) Voor bijzondere manifestaties 

 

tijdstip van annulering door de gebruiker door de sportdienst 

annulering niet of minder 
dan 30 kalenderdagen 
vooraf gemeld 

het volledig toepasselijk tarief en 
het volledig toepasselijk tarief 
categorie D voor vrijgestelden 

tegemoetkoming voor het 
volledig toepasselijk tarief op de 
eerstvolgende reservering 

annulering meer dan 30 
kalenderdagen vooraf 
gemeld 

geen annuleringskost geen tegemoetkoming 

 
 

4. Bewijs van annulering 
 

- De annulering door clubs, verenigingen, scholen en groepen en ingeval van bijzondere 
manifestaties moet steeds schriftelijk gebeuren (S&R Rozebroeken/Lago of Farys|TMVW, p.a. 
Sportdienst, stadhuis, Botermarkt 1 te Gent), of per fax of per e-mail: sportdienst@stad.gent 

- Voor individuen wordt eveneens een telefonische annulering toegestaan. 
 
 

5. Opmerkingen 
 

- Wanneer door de sportdienst ontegensprekelijk en onmiddellijk overmacht kan vastgesteld 
worden in hoofde van de gebruiker, zoals onder meer winterse weeromstandigheden of 
algemene afgelastingen van competitiespeeldagen door een bond, worden geen 
annuleringskosten aangerekend. 
Gelden niet als overmacht: onder meer ziekte, geen vervoer, forfait van de tegenstander, … 
Enkel wanneer er door de Sportdienst/S&R/Farys|TMVW ontegensprekelijk en onmiddellijk 
overmacht kan vastgesteld worden vanwege de gebruiker, worden geen annuleringskosten 
aangerekend. Voorbeelden hiervan zijn algemene afgelastingen door een bond, plotse 
winterse omstandigheden, afgelasting van veld. Zijn niet toepasselijk: ziekte, geen vervoer, 
forfait door de tegenstander enz. 
De gebruiker moet in voorkomend geval bij het annuleringsverzoek expliciet melding maken 
dat er overmacht wordt ingeroepen. 

 
- Als de sportdienst, S&R Rozebroeken/Lago of Farys|TMVW overmacht inroept, ontvangt de 

gebruiker die niet tijdig kon gecontacteerd worden een tegemoetkoming voor het volledig 
toepasselijk tarief op de eerstvolgende reservering. 

mailto:sportdienst@stad.gent


 
4.  Vrijstellingen 
 

1. Er wordt vrijstelling verleend voor het gebruik van sportinfrastructuur: 
 

- aan de diensten van de Groep Gent in het kader van hun eigen werking; 
 

- aan de adviesraad inzake sportaangelegenheden in het kader van hun eigen werking; 
 

- aan Gentse erkende sportclubs met jeugdwerking in het kader van hun jeugdwerking (-19 
jaar), met uitzondering voor niet-sportactiviteiten waar inkomgeld wordt gevraagd; 

 

- aan kinderen tot en met 6 jaar voor de toegang tot het zwembad; 
 

- aan de begeleider van een persoon met een beperking; 
 

- aan de door de Stad Gent bij convenant aangestelde buurtbeheersgroepen voor hun werking 
in een buurtsporthal 

 

- aan topsporters voorgedragen door hun federatie; 
 

- aan topsportscholen in het kader van hun topsportwerking; 
 

- aan campinggebruikers Blaarmeersen voor het tarief parking Blaarmeersen. 
 

2. Uitzonderlijke vrijstellingen 
 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om in uitzonderingsgevallen af te 
wijken van de tarieven. 

 
 
5.  Betalingswijze 
 

- De vergoeding wordt betaald binnen de 30 dagen nadat de betalingsuitnodiging verzonden is. 
 
- Voor de abonnementen wordt bij niet-betaling op de vervaldag, het abonnement geannuleerd. 

Voor andere diensten die nog moeten geleverd worden, zal bij niet-betaling op de vervaldag, de 
reservatie vervallen. 

 
- Voor reeds geleverde of verbruikte diensten zal bij niet-betaling op de vervaldag een eerste, niet- 

aangetekende aanmaning verstuurd worden. Vanaf dat moment worden de wettelijke 
verwijlintresten aangerekend en opeisbaar. 

 
- Bij niet-betaling op de vervaldag van de voormelde eerste aanmaning, wordt een tweede niet- 

aangetekende aanmaning verstuurd en wordt een administratiekost van 7,50 euro aangerekend. 
Tevens kan de betrokkene de verdere toegang tot de sportaccommodaties automatisch worden 
ontzegd vanaf die tweede aanmaning. Bij betaling van hoofdsom en administratiekosten kunnen 
opnieuw reservaties aangevraagd worden. 

 
- Bij niet-betaling op de vervaldag van voorvermelde tweede aanmaning, wordt een derde niet- 

aangetekende aanmaning door een deurwaarder verstuurd. 
 
- Bij niet-betaling op de vervaldag van voorvermelde aanmaning van de deurwaarder, wordt een 

volgende aangetekende aanmaning verstuurd en wordt een administratiekost van 25 euro 
aangerekend. 

 
- Het volledig verschuldigde bedrag kan ingevorderd worden langs gerechtelijke weg. 



6.  De tarieftabel 
 

accommodaties FARYS|TMVW en S&R 
Rozebroeken/Lago 

van 2020 tot en met 2025 

bedragen in euro 

      

Sporthallen: individuen, groepen en scholen Cat A Cat B Cat C Cat D Cat E 

Sectie Gym 8,40 6,00 6,00 3,50 1,20 

1/3 zaal, polyvalente zaal, kleine zaal Tolhuis, grote 
zaal Tolhuis (training en lessen L.O.), balsportzaal 
(lessen L.O.), 1/2 zaal in een buurtsporthal, overdekte 
petanquebaan Hekers 16,70 12,00 12,00 7,00 2,40 

Omnisportterrein – indoor 16,70 12,00 12,00 7,00 2,40 

Balsportzaal in Lago voor badminton 33,40 24,00 24,00 14,00 4,80 

3/3 zaal, balsportzaal (anders dan lessen L.O.), grote 
zaal Tolhuis (anders dan training en lessen L.O.), 
centraal sportterrein in een buurtsporthal 50,10 36,00 36,00 21,00 7,20 

Petanqueterrein 4,80 3,00 3,00 2,10 0,60 

Tafeltennistafel 4,80 3,00 3,00 2,10 0,60 

Badmintonveld 4,80 3,00 3,00 2,10 0,60 

Petanque jaarabonnement Hekers (gebruiksmoment 
van 3 uur/week) 864,00 540,00 540,00 378,00 108,00 

Squash (per 40 min) - Blaarmeersen 11,30 8,50 8,50 5,40 1,70 

Squash abonnement winter (26 weken) - 
Blaarmeersen 271,20 204,00 204,00 129,60 40,80 

Squash abonnement super (39 weken) - 
Blaarmeersen 406,80 306,00 306,00 194,40 61,20 

Tennis indoor - Blaarmeersen 21,10 16,00 16,00 10,80 3,20 

Tennis abonnement winter (26 weken) - 
Blaarmeersen 506,40 384,00 384,00 259,20 76,80 

Tennis abonnement super (39 weken) - Blaarmeersen 759,60 576,00 576,00 388,80 115,20 

Zaaldeel niet-sportief gebruik 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

      

Zwembaden: individuen aan kassa Cat A Cat B Cat C Cat D Cat E 

Whirlpool 3,20 2,00 2,30 1,50 0,40 

Zwembeurt 6,50 3,00 3,60 1,80 0,60 

Zwemmen 11-beurtenkaart op naam (1 jaar geldig) 65,00 30,00 36,00 18,00 6,00 

Zwemmen jaarabonnement 299,00 138,00 165,60 82,80 27,60 

Zwembrevet 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 



      

Zwembaden: individuen, groepen en scholen (niet 
schoolzwemmen) 

Cat A Cat B Cat C Cat D Cat E 

25m baan, 22m baan of instructiezone 25,40 15,50 15,50 7,00 3,10 

50m baan 50,80 31,00 31,00 14,00 6,20 

Klein bad 50,80 31,00 31,00 14,00 6,20 

25m bad (6 banen) 152,40 93,00 93,00 42,00 18,60 

25m bad + klein bad 203,20 124,00 124,00 56,00 24,80 

50m bad voor waterpolocompetitie 254,00 155,00 155,00 70,00 31,00 

50m bad 508,00 310,00 310,00 140,00 62,00 

Niet sportief gebruik 25m baan 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 

Vullen van duikflessen (per 1') 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Douche voor lopers – Strop 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

      

Zwembaden: schoolzwemmen Cat A Cat B Cat C Cat D Cat E 

Zwemmen (prijs per leerling per 30 minuten): a rato 
van 80% van het aantal leerlingen 

 

- 

 

- 2,60 1,20 

 

- 

      

Openluchtinfra: individuen, groepen en scholen Cat A Cat B Cat C Cat D Cat E 

Tennis outdoor 11,30 8,50 8,50 5,40 1,70 

Atletiekpiste 21,10 16,00 16,00 10,80 3,20 

Voetbalterrein training 21,10 16,00 16,00 10,80 3,20 

Voetbalterrein wedstrijd 42,20 32,00 32,00 21,60 6,40 

Hoogteparcours individueel 9,00 9,00 9,00 9,00 1,80 

Hoogteparcours met groep tot 12 personen 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 

Omnisportterrein – outdoor 14,00 11,00 11,00 6,70 2,20 

Duiken abonnement (inclusief parking) * 49,10 39,50 39,50 28,60 7,90 

Hengelen abonnement 49,10 39,50 39,50 28,60 7,90 

Mini golf/krolf/oriëntatie - Blaarmeersen 3,80 2,50 2,50 2,20 0,50 

Waterfiets / roeiboot (per half uur) - Blaarmeersen 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 

Terrein niet sportief gebruik 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

Verlichting buitensportveld 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 

*   bij aankoop van 5 duikabonnementen: 2 gratis duikabonnementen voor Gentse duikclubs en 1 
gratis duikabonnement voor niet-Gentse duikclubs, ten behoeve van de duikinstructeur(s). 

  



 

      

Openluchtinfra zonder dagelijks actief beheer ter 
plaatse: groepen * ( OL Borluut, OL Neptunus) 

Cat A Cat B Cat C Cat D Cat E 

Voetbalterrein zonder verlichting (gebruik tussen 
9u00 en 17u00) 19,60 16,00 16,00 10,30 3,20 

Voetbalterrein inclusief verlichting (gebruik na 17u00) 39,20 32,00 32,00 20,60 6,40 

Voetbalterrein zonder verlichting (gebruik tussen 
9u00 en 17u00) – cat. D en E met jeugd - - - 0,00 3,20 

Voetbalterrein inclusief verlichting (gebruik na 17u00) 
– cat. D en E met jeugd - - - 10,30 3,20 

*   gebruik enkel op jaarbasis, geen vrijstellingen, geen verrekeningen voor annuleringen. 

 
 

Varia Cat A Cat B Cat C Cat D Cat E 

Afspuiteenheid VTT: per 1,5 minuten: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kuipbad (zwembad Van Eyck) 2,70 2,00 2,00 1,30 0,40 

Douche 2,70 2,00 2,00 1,30 0,40 

Vergaderzaal 11,30 8,50 8,50 3,80 1,70 

Vergaderzaal auditorium (S&R Rozebroeken) 22,60 17,00 17,00 7,60 3,40 

Cafetaria voor een dagdeel (5 uur) 56,50 42,50 42,50 19,00 8,50 

Wateraansluiting per dag (sportief of niet-sportief 
gebruik) 34,60 34,60 34,60 34,60 34,60 

Parking 1 mei – 31 augustus – Blaarmeersen 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Parking (externe events) – Blaarmeersen 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Lockers (per gebruiksmoment) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Electra aansluiting per dag (sportief of niet-sportief 
gebruik) 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 

Extra personeel per uur (sportief of niet-sportief 
gebruik) 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 

Kleedkamer 14,00 11,00 11,00 6,70 2,20 

 




