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DEPARTEMENT CULTUUR, SPORT EN VRIJE TIJD- DIENST EVENEMENTEN, 

FEESTEN, MARKTEN EN FOREN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DIENSTEN 

VAN TECHNISCHE AARD  

 

   

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2016 (treedt in werking op 1 juli 2016) 

Bekendgemaakt op 1 juli 2016 

 

 

  Omschrijving van de prestatie 

 

 

 Artikel 1  De Stad Gent heft een retributie: 

 voor het ontlenen van logistiek materieel door niet-Gentse openbare besturen 

 voor het niet tijdig annuleren van gereserveerd materiaal 

 voor het overschrijden van de leentermijn van het logistiek materieel 

 ingeval bij onherstelbare schade aan of verlies van ontleend materieel 

 voor herstel of reiniging van ontleend materieel 

 voor andere onvoorziene prestaties 

 

    

  Tarief  

 Artikel 2   

De retributie bedraagt:   

 

 

   
Soort prestatie 2016 2017 2018 2019 en volgende 

jaren 

voor het ontlenen van 
logistiek materieel 

door niet-Gentse 

besturen  per ontlening 

250 euro  255 euro 260 euro 265 euro 

Niet tijdig afhalen van 
gerserveerde materia-

len zonder verwitti-

ging van min.3 dagen 
op voorhand 

50 euro 51 euro 52 euro 53 euro 

bij het overschrijden 

van de afgesproken 
leentermijn met 

minder dan 5 dagen     

50 euro 51 euro 52 euro 53 euro 

bij het overschrijden 
van de afgesproken 

leentermijn met meer 

dan 5 dagen      

100 euro 102 euro 104 euro 106 euro 

ingeval van onherstel-
bare schade aan of 

verlies van het ont-

leende  materieel * 

kostende prijs vervan-
ging 

kostende prijs ver-
vanging 

kostende prijs vervan-
ging 

kostende prijs vervan-
ging 

ingeval van herstel of 

reiniging door een 

externe firma 

kostende prijs ver-

meerderd met 10 % 

administratie kost  

kostende prijs ver-

meerderd met 10 % 

administratie kost  

kostende prijs ver-

meerderd met 10 % 

administratie kost  

kostende prijs ver-

meerderd met 10 % 

administratie kost  
ingeval van herstel 
door stadspersoneel 

36euro/uur/persoon 
plus kostprijs van 

benodigde materialen 

37 euro/uur/persoon 
plus kostprijs van 

benodigde materialen 

38euro/uur/persoon 
plus kostprijs van 

benodigde materialen 

38euro/uur/persoon 
plus kostprijs van 

benodigde materialen 

voor onvoorziene 
prestaties ingevolge 

het niet nakomen van 

gemaakte afspraken 

** 

36 euro/uur/persoon 37 euro/uur/persoon 38 euro/uur/persoon 38 euro/uur/persoon 

 

 

  

  

 * het materiaal wordt als verloren beschouwd als de ontlener dit aangeeft of als de materialen 

14 kalenderdagen na het verstrijken van de afgesproken leentermijn niet zijn teruggebracht. 

 

** afspraken ivm levering, niet correct stapelen, opbergen of reinigen, opbouw en afbraak van 

ontleend materiaal 

 

     

  Een begonnen uur prestatie wordt aangerekend als een volledig uur. 
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Schuldenaar 

 

 

 Artikel 3  De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de ontlening aanvraagt. 

Werd de prestatie verricht ten gunste van twee of meer belanghebbenden, dan zijn deze soli-

dair en ondeelbaar tot betaling gehouden. 

 

    

  Betalingswijze 

 

 

 Artikel 4  De retributie wordt betaald binnen de dertig dagen nadat de betalingsuitnodiging is verzonden. 

 

 

    

  Algemene bepalingen 

 

 

 Artikel 5  Wanneer een tweede aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 

euro administratiekosten aangerekend. 

 

Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig 

artikel 94, tweede lid van het Gemeentedecreet, of gebeurlijk langs gerechtelijke weg. 

 

 

    
 


