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college van burgemeester en schepenen

Besluit

OPSCHRIFT

Vergadering van 28 juni 2018 

Besluit nummer: 2018_CBS_08128

Onderwerp:
Aangepaste tarievenlijst voor de sportinfrastructuur geëxploiteerd door S&R en Farys|TMVW 
vanaf 1/7/2018  - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de tarievenlijst voor 
sportinfrastructuur geëxploiteerd door Farys|TMVW en S&R, goedgekeurd en gewijzigd door het 
college van burgemeester en schepenen op respectievelijk 22 december 2016 en 15 maart 2018, op 
te heffen op 1/7/2018, goedkeuring te verlenen aan de aangepaste tarievenlijst voor de 
sportinfrastructuur geëxploiteerd door Farys|TMVW en S&R en het gebruik ervan met ingang van 
1/7/2018 toe te staan.

Bevoegd: Resul Tapmaz

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57, § 1.

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

Het nieuw retributiereglement voor het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties m.i.v. 1 juli 
2018, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2018.

Bijgevoegde bijlage(n):

 tarieflijstwijzigingen in track and trace (informatief)
 20180701_RE_FIN_tarieflijst Farys en S&R
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MOTIVERING

De gemeenteraad heeft op 25 juli 2018 het nieuw retributiereglement voor het gebruik van de 
stedelijke sportaccommodaties m.i.v. 1 juli 2018 goedgekeurd voor een onbepaalde duur.

De thans vigerende tarievenlijst, m.i.v. 1 april 2018, voor de sportinfrastructuur geëxploiteerd door 
Farys|TMVW en S&R werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 15 
maart 2018.

Voor de onderdelen van de stedelijke sportaccommodaties moeten de gebruiksvoorwaarden bij 
Farys|TMVW en S&R identiek zijn.

Er zijn aanpassingen aan de annuleringskosten wanneer geen annulering wordt gemeld vóór de 
eindtijd van de reservering bij normale seizoenswerking en wanneer geen annulering wordt gemeld 
voor bijzondere manifestaties: de tarieven van 200% worden vervangen door 100%, om reden dat 
een boete of sanctie bovenop de vergoeding voor de tegenprestatie in die zin niet kan beschouwd 
worden als een retributie.

Bij de annuleringskosten wordt een punt 6. toegevoegd voor het geval dat de sportdienst annuleert 
om, in bepaalde omstandigheden, een tegemoetkoming te voorzien voor de gebruikers in functie van 
de voorwaarde om een billijk en evenwichtig beding te voorzien.

Bij de vrijstellingen wordt een verduidelijking toegevoegd voor de bepaling 'jeugdwerking': -19 jaar.

Bij de tarieven worden de omschrijvingen '1/2 zaal in een buurtsporthal' en 'centraal sportterrein in 
een buurtsporthal' toegevoegd in functie van het gebruik van de toekomstige buurtsporthallen.

Een document met deze wijzigingen (track and trace) wordt ten informatieve titel toegevoegd.

Het is opportuun om de volledige tarievenlijst te vervangen door deze in bijlage aan dit besluit en er 
integraal deel van uitmakend.

Beslist het volgende:

BESLISSING

Artikel 1:
Heft m.i.v. 1 juli 2018 de tarievenlijst op voor sportinfrastructuur geëxploiteerd door S&R en 
Farys|TMVW, goedgekeurd en gewijzigd door het college van burgemeester en schepenen op 
respectievelijk 22 december 2016 en 15 maart 2018.
Artikel 2:
Keurt goed de tarievenlijst voor sportinfrastructuur geëxploiteerd door S&R en Farys|TMVW met 
inwerkingtreding op 1 juli 2018, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van dit besluit.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT
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Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd - Sportdienst 

Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34474 Investeren in de kwaliteit, de kwantiteit en de 
exploitatie van de sportinfrastructuur

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

 20180701_RE_FIN_tarieflijst Farys en S&R



 
 

A. VOOR ALLE INFRASTRUCTUUR MET UITZONDERING VAN DE CAMPING BLAARMEERSEN 
 
 

1. Prijscategorieën 
 
 

1. Tarieven individuen 
 
 

- Categorie A geldt voor alle niet-Gentenaars die niet onder categorie C vallen 

- Categorie B geldt voor alle Gentenaars die niet onder categorie D of E vallen 

- Categorie C geldt voor alle niet-Gentenaars tot en met 25 jaar, niet-Gentenaars vanaf 65 jaar 

- Categorie D geldt voor alle Gentenaars tot en met 25 jaar, alle studenten aan een Gentse 

onderwijsinstelling tot en met 25 jaar, Gentenaars vanaf 65 jaar, personeel van de Groep Gent en 

leden van Sodigent 

- 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 alle niet-Gentse verenigingen 

- Categorie B geldt voor alle Gentse verenigingen die niet onder categorie C, D of E vallen 

- Categorie C geldt voor alle Gentse jeugdverenigingen, seniorenverenigingen en verenigingen voor 

personen met een beperking 

- Categorie D geldt voor alle Gentse erkende sportclubs, overeenkomstig het gemeentelijk 

reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging 

- Categorie E geldt voor alle 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 

Vanaf 1 juli 2018 

Tarieven S&R 

Tarieven Farys|TMVW 
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2. Principes 
 
 

- De prijs is aangeduid in euro per accommodatiegedeelte/per uur, tenzij anders vermeld. 

- Elk aangevat uur wordt aangerekend als een volledig uur. Enkel indien 2 gebruikers van 

accommodatiegedeeltes aansluiten met vb. 1,5 uur zal ook 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 incl. BTW. 
 
 

3. Annuleringskosten 
 
 

1. Individuen 
 

Annulering minder dan 2 uur vooraf, of niet gemeld 100% van het toepasselijk tarief 

Annulering meer dan 2 uur vooraf gemeld Geen annuleringskosten 

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, …) 
 

Geen annulering gemeld vóór de eindtijd van de 
reservering 

100% van het toepasselijk tarief 
100% van tarief cat. D voor vrijgestelden 

Annulering minder dan 72 uren vooraf gemeld 100% van het toepasselijk tarief 
100% van tarief cat. D voor vrijgestelden 

Annulering meer dan 72 uren vooraf gemeld geen annuleringskosten 
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b) Voor bijzondere manifestaties 
 

Geen annulering gemeld 100% van het toepasselijk tarief 
100% van tarief cat. D voor vrijgestelden 

Annulering minder dan 30 kalenderdagen vooraf gemeld 100% van het toepasselijk tarief 
100% van tarief cat. D voor vrijgestelden 

Annulering meer dan 30 kalenderdagen vooraf gemeld geen annuleringskosten 

 

4. Bewijs van annulering 
 
 

- De annulering door clubs, verenigingen, scholen en groepen en ingeval van bijzondere 

manifestaties moet steeds schriftelijk gebeuren (S&R 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 
 
 

- 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 dient expliciet te vermelden dat er geannuleerd wordt met verzoek tot het inroepen 

van overmacht. 

- Als er overmacht wordt ingeroepen door de Sportdienst/S&R/Farys|TMVW ontvangt de gebruiker 

die niet tijdig kon gecontacteerd worden, een tegemoetkoming van 100% op de eerstvolgende 

reservering gelijk aan de waarde van de dienstverlening. 

6. Annulering door de Sportdienst 
 
 

- Als de Sportdienst de reservering voor particulieren annuleert minder dan 2 uur vooraf, of de 

reservering voor clubs, verenigingen, scholen en groepen voor de normale seizoenswerking 

annuleert minder dan 72 uur vooraf, of de reservering voor clubs, verenigingen, scholen en 

groepen voor bijzondere manifestaties annuleert minder dan 30 kalenderdagen vooraf, 

ontvangt de gebruiker een tegemoetkoming van 100% op de eerstvolgende reservering gelijk 

aan de waarde van de dienstverlening. 

 
 

6 van 14

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), 

uitgezonderd voor niet-sportactiviteiten waar inkomgeld wordt gevraagd; 

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

- aan de begeleiders van personen 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. 

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. 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. 

7 van 14



6. De tarieven 
 
 

Sporthallen: individuen, groepen 
en scholen 

A B C D E 

1/3 zaal, polyvalente zaal, kleine 
zaal Tolhuis, grote zaal Tolhuis 
(training en lessen L.O.), 
balsportzaal (lessen L.O.), ½ zaal 
in een buurtsporthal, 
overdekte petanquebaan Hekers 

15,50 11,00 11,00 6,50 2,20 

3/3 zaal, balsportzaal (anders dan 
lessen L.O.), grote zaal Tolhuis 
(anders dan training en lessen L.O.), 
centraal sportterrein in een 
buurtsporthal 

46,50 33,00 33,00 19,50 6,60 

Badmintonveld 4,40 3,10 3,10 1,90 0,60 

Petanque jaarabonnement Hekers 
(gebruiksmoment van 3 uur/week) 

700,00 500,00 500,00 330,00 100,00 

Sectie Gym 7,75 5,50 5,50 3,25 1,10 

Tafeltennistafel 4,40 3,10 3,10 1,90 0,60 

Zaaldeel niet-sportief gebruik 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Omnisportterrein – indoor 15,50 11,00 11,00 6,50 2,20 

Squash (per 40 min) - 
Blaarmeersen 

10,50 8,00 8,00 5,00 1,60 

Squash abonnement super (39 
weken) - Blaarmeersen 

405,00 305,00 305,00 185,00 60,00 

Squash abonnement winter (26 
weken) - Blaarmeersen 

270,00 200,00 200,00 125,00 40,00 

Tennis indoor - Blaarmeersen 19,50 14,50 14,50 10,00 3,00 

Tennis abonnement super (39 
weken) - Blaarmeersen 

760,00 560,00 560,00 350,00 112,00 

Tennis abonnement winter (26 
weken) - Blaarmeersen 

507,00 375,00 375,00 235,00 75,00 

 
 

Zwembaden: individuen aan kassa A B C D E 

Sauna 18,00 10,50 10,80 7,00 2,10 

Sauna 11-beurtenkaart (1 jaar 
geldig) 

180,00 105,00 108,00 70,00 21,00 

Whirlpool 3,00 2,00 2,10 1,40 0,40 

Zwembeurt 6,00 3,00 3,30 1,70 0,60 

Zwemmen 11-beurtenkaart (1 jaar 
geldig) 

60,00 30,00 33,00 17,00 6,00 

Zwemmen jaarabonnement 276,00 145,00 158,00 77,00 30,00 

Zwembrevet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Zwembaden: individuen, groepen 
en scholen (niet schoolzwemmen) 

A B C D E 

25 m bad + klein bad 188,00 114,40 114,40 52,00 23,20 

25m baan, 22 m baan of 
instructiezone 

23,50 14,30 14,30 6,50 2,90 

25m bad (6 banen) 141,00 85,80 85,80 39,00 17,40 

50 m baan 47,00 28,60 28,60 13,00 5,80 

50 m bad 470,00 286,00 286,00 130,00 58,00 

Klein bad 47,00 28,60 28,60 13,00 5,80 

Niet sportief gebruik 25 m-baan 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

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 A B C D E 

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

nvt nvt 2,40 1,10 nvt 

 
Openluchtinfra: individuen, 
groepen en scholen 

A B C D E 

Mini golf/krolf - Blaarmeersen 3,50 2,50 2,50 2,00 0,50 

Waterfiets / roeiboot (per half uur) 
- Blaarmeersen 

8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 

Hoogteparcours individueel 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 

Atletiekpiste 18,20 14,30 14,30 9,50 3,00 

Omnisportterrein – outdoor 13,00 10,50 10,50 6,20 2,00 

Tennis outdoor 10,50 8,00 8,00 5,00 1,60 

Duiken abonnement 
(inclusief parking) * 

45,50 36,50 36,50 26,50 7,30 

Hengelen abonnement 45,50 36,50 36,50 26,50 7,30 

Terrein niet sportief gebruik 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Verlichting buitensportveld 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 

Voetbalterrein training 18,20 14,30 14,30 9,50 3,00 

Voetbalterrein wedstrijd 36,40 28,60 28,60 19,00 6,00 

(*) per aankoopschijf van 5 duikabonnementen recht op 2 gratis duikabonnementen voor Gentse duikclubs 
en 1 gratis duikabonnement voor niet-Gentse duikclubs ten behoeve van de duikinstructeurs. 

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

A B C D E 

Voetbalterrein inclusief verlichting 
(gebruik na 17u00) 

36,40 28,60 28,60 19,00 6,00 

Voetbalterrein inclusief verlichting 
(gebruik na 17u00) – cat. D en E 
met jeugd 

   9,50 3,00 

Voetbalterrein zonder verlichting 
(gebruik tussen 9u00 en 17u00) 

18,20 14,30 14,30 9,50 3,00 

Voetbalterrein zonder verlichting 
(gebruik tussen 9u00 en 17u00) – 
cat. D en E met jeugd 

   0,00 3,00 

(*) Gebruik enkel toegestaan op jaarbasis, vrijstellingen worden niet toegepast, annuleringen worden niet 
in rekening gebracht. 
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Varia A B C D E 

Afspuiteenheid VTT Park 
Rozebroeken: 
- per 1,5 minuten: 
- per 3 minuten: 

 
 

1,00 
2,00 

 
 

1,00 
2,00 

 
 

1,00 
2,00 

 
 

1,00 
2,00 

 
 

1,00 
2,00 

Douche 2,50 2,00 2,00 1,20 0,50 

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

Electra aansluiting per dag (sportief 
of niet-sportief gebruik) 

55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 

      

Extra personeel per uur (sportief of 
niet-sportief gebruik) 

39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 

Kleedkamer 13,00 10,50 10,50 6,20 2,00 

Kuipbad (zwembad Van Eyck) 2,50 2,00 2,00 1,20 0,50 

Vergaderzaal 10,50 7,80 7,80 3,50 1,60 

Vergaderzaal auditorium 
(S&R Rozebroeken) 

21,00 15,60 15,60 7,00 3,20 

Wateraansluiting per dag (sportief 
of niet-sportief gebruik) 

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

Parking 1 mei – 31 augustus – 
Blaarmeersen 

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Parking (externe events) – 
Blaarmeersen 

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Parking campinggebruikers 
Blaarmeersen: inbegrepen in 
campingtarieven 

nvt nvt nvt nvt nvt 

 
 
 

B. UITSLUITEND VOOR DE CAMPING BLAARMEERSEN 
 
 

1. Begripsomschrijvingen voor Camping Blaarmeersen, waarvoor de tarieftabel hierna volgt: 
 

- Onder hoogseizoen wordt verstaan: de maanden mei, juni, juli en augustus. 

- Onder laagseizoen wordt verstaan: de maanden maart, april, september, oktober en november. 

- De camping is gesloten na het herfstverlof tot eind februari. 

- Het groepstarief wordt toegepast onder de volgende voorwaarden: 

- minimum 20 caravans, tenten, kampeerwagens of een combinatie van deze drie; 

- in 1 caravan/tent/kampeerwagen verblijven enkel leden van éénzelfde gezin; 

- de inschrijving van de groep gebeurt vooraf; 

- de betaling van de volledige groep gebeurt in één keer; 

- periode: buiten de vakantiemaanden juli en augustus. 

- Het manifestatietarief geldt enkel voor vooraf gereserveerde sportmanifestaties op en rond de site 

Blaarmeersen. Het manifestatietarief wordt toegepast ingeval van verblijf in tenten op de tentenweide. 

- Het maandtarief omvat het plaatsen van 1 caravan/tent en 1 auto of kampeerwagen, voor alle leden van 

éénzelfde gezin en het aansluitrecht electra. 
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2. De tarieven: 

 

Camping Blaarmeersen Hoogseizoen * Laagseizoen * 

  Gentenaar Niet-Gentenaar Gentenaar Niet-Gentenaar 

Dagtarief     

 volwassene 4,70 8,30 3,80 6,80 

 kind (5-12 jaar) 1,60 3,80 1,10 2,60 

 kind (0-5 jaar) gratis gratis gratis gratis 

 caravan/tent 3,80 7,50 3,00 6,00 

 tent (max. 10m²) op 
tentenweide 

3,50 6,80 2,70 5,20 

 kampeerwagen 5,50 10,50 5,00 9,00 

 auto/moto 2,70 3,80 2,20 3,00 

Maandtarief * (kalendermaand) 385,00 600,00 250,00 450,00 

Seizoenstarief     

 periode (1/3 tot en met 
15/10) 

760,00 1.485,00 760,00 1.485,00 

 overwintering (16/10 tot en 
met 28/2) 

155,00 210,00 155,00 210,00 

Overige vergoedingen     

 Aansluitrecht electra 1,50 1,50 1,50 1,50 

 Electra per dag 1,50 1,50 1,50 1,50 

 Electra per KWh 0,30 0,30 0,30 0,30 

      

 Verlies van tussenstekker 25,00 25,00 25,00 25,00 

 Verlies van verlengkabel 25,00 25,00 25,00 25,00 

 Verlies van kabelrol 25,00 25,00 25,00 25,00 

 Verlies van sleutel kluisje (in 
balie) 

25,00 25,00 25,00 25,00 

 Verlies van badge slagboom 25,00 25,00 25,00 25,00 

Groepstarief * 13,20 13,20 13,20 13,20 

Manifestatietarief * geldig op de 
tentenweide 

7,70 7,70 7,70 7,70 

Faciliteiten     

 Gebruik wasmachine 
(inclusief wasmiddel) 

4,00 4,00 4,00 4,00 

 Gebruik 
droogtrommel/tijdseenheid 

1,00 1,00 1,00 1,00 

 Gebruik 
zwierder/tijdseenheid 

0,50 0,50 0,50 0,50 

 Vuilniszak 1,75 1,75 1,75 1,75 

 Tafeltennis/per uur 1,00 1,00 1,00 1,00 

Hutten en bijhorende faciliteiten 
(laken- en keukenpakket) 
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 Huur hut per dag 41,00 41,00 41,00 41,00 

 Keukenpakket/per hut 4,40 4,40 4,40 4,40 

 Linnenpakket/per persoon 6,60 6,60 6,60 6,60 

(*) zie ook de begripsomschrijvingen onder punt 1. 
 

3. Voorschot, verschuldigd bij reservering: 
 

 
- ter gelegenheid van manifestaties € 7,70 per persoon 

- van groepen € 10,00 per overnachting 

- van vastgelegde plaatsen € 15,00 per overnachting 

- gedurende de Gentste Feestperiode € 15,00 per overnachting 

- hutten volledig bedrag huur, electra en waarborg 

 

De reservatie is pas definitief na ontvangst van het voorschot. 
 

4. Annuleringsprincipes bij niet naleving door gebruiker of FARYS|TMVW 
 
 

- annulering niet of minder dan 2 weken gemeld voorschot wordt niet terugbetaald 

- annulering gemeld meer dan 2 weken vooraf bij verrekening van het betaalde voorschot, wordt 

12,00 euro per gereserveerde plaats aangerekend 

 

5. Schadebepaling 
 

Alle schade aan accommodaties op het terrein door de gebruiker aangericht, wordt 

aangerekend aan de kostende prijs. 

 

6. Waarborg 
 

Bovenop de verschuldigde vergoeding is een waarborg verschuldigd van € 50,00 per hut 

voor het gebruik ervan. 

 
7. Vrijstellingen 

 
 

De exploitant wordt gemachtigd voor de organisatie en/of de voorbereiding van manifestaties 

met nationale of internationale uitstraling en/of in het kader van bijzondere activiteiten en/of 

campagnes het gebruik gratis of aan gereduceerd tarief ter beschikking te stellen. 
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8. Betalingswijze 
 
 

- De verschuldigde vergoeding moet contant betaald worden vóór het definitieve vertrek 

van de gebruiker van het kampeerterrein tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Er wordt 

geen enkele terugbetaling van vergoeding toegestaan. 

- De waarborg wordt betaald bij het voorschot en teruggegeven na het einde van het verblijf 

ingeval er geen schade werd vastgesteld. 

- Wanneer een aangetekende aanmaning vereist is, worden € 25,00 administratiekosten aangerekend. 
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STEMMING

Aangenomen door het college van burgemeester en schepenen in  vergadering  van 28 juni 2018.


