Tarieven OH's De Riet OPT en Voorshoven

VH & De Riet

Bedragen in euro

Enkel de 3 OH's: blauw
Idem CCN, VH & De Riet

Vaste tarieven voor CCN en de drie OH's zijn geel gekleurd.
Geldig voor Recht van toegang tot ruimtes, materialen en personeelskosten

1 Vergaderingen,voordrachten,cursussen, films, expo's, repetities, manifestaties
zonder enig commercieel of lucratief karakter, geen inkomgeld, geen lesgeld, geen deelnamegeld, geen verbruik in
a
de zaal noch verkoop

Categorie 1
Verminderd tarief
incl.

btw

voor een dagdeel (ca. 4 uren)
Zaal
9,54 1,06
Korting van €10 incl. btw voor 2de,
identieke activiteit dezelfde dag of daags
Zaal gratis
nadien
voor een dagdeel (ca. 4 uren) Lokaal gratis
b met inkom, deelnamegeld, materiaalkosten en/of verkoop

excl.
9,0000

Categorie 2
Normaal tarief

incl.

btw

excl.

Categorie 3
Verhoogd tarief

incl.

btw

excl.

19,36 1,21

16,0000

36,30 1,21

30,0000

7,26 1,21

6,0000

24,20 1,21

20,0000

8,47 1,21

7,0000

22,39 1,21

18,5000

voor een dagdeel (ca. 4 uren)
Zaal
13,78 1,06 13,0000 22,99 1,21 19,0000 45,98 1,21 38,0000
Korting van €10 incl. btw voor 2de,
3,0000
9,0000
identieke activiteit dezelfde dag of daags
Zaal
3,18 1,06
10,89 1,21
33,88 1,21 28,0000
nadien
6,5000
voor een dagdeel (ca. 4 uren) Lokaal
6,89 1,06
14,52 1,21 12,0000 29,04 1,21 24,0000
Eetmalen, Alg. Vergaderingen, feestvergaderingen en recepties door organisatoren van cat. 1 & 2 en particuliere
2
koffietafels te factureren aan de begrafenisondernemer
Voorwaarden : geen inkomgeld noch verkoop. Indien inkomgeld gevraagd wordt: zie rubriek 4
Zaal
voor een dagdeel (ca. 4 uren) Lokaal
3 Toneel, concert, zangavond, sportmanifestaties

4

5

6
a

b

35,51 1,06
17,49 1,06

33,5000
16,5000

65,34 1,21
29,04 1,21

54,0000
24,0000

90,15 1,21
58,08 1,21

74,5000
48,0000

35,51 1,06 33,5000 65,34 1,21 54,0000 108,90 1,21 90,0000
voor een dagdeel (ca. 4 uren)
Zaal
Korting van €10 incl. btw voor 2de,
Zaal
24,91 1,06 23,5000 53,24 1,21 44,0000 96,80 1,21 80,0000
identieke activiteit dezelfde dag of daags
nadien
voor een dagdeel (ca. 4 uren) Lokaal
13,78 1,06 13,0000 29,04 1,21 24,0000 58,08 1,21 48,0000
Korting van €7 incl. btw voor 2de,
6,0000
6,36 1,06
20,57 1,21 17,0000 49,61 1,21 41,0000
identieke activiteit dezelfde dag of daags Lokaal
nadien
Feesten en dansavonden door organisatoren van cat. 1, 2 en 3. Uitgezonderd particulieren
vb. Bijeenkomst vijftigjarigen, kienen zonder commercieel karakter, x-jarig bestaan van een vereniging,…
voor de ganse dag
Zaal
89,57 1,06 84,5000 145,20 1,21 120,0000 290,40 1,21 240,0000
1/2 zaal Voorshoven: 145,20 1,21 120,0000
voor de ganse dag Lokaal
35,51 1,06 33,5000 58,08 1,21 48,0000 116,16 1,21 96,0000
Commerciële initiatieven met doel promotie en/of verkoop, met of zonder inkomgeld. Tot max. 24 u.
vb. modeshow,autoshow, promotieaktie, energiemaatschappij, kienavond met commercieel karakter
Week-end tarief neemt aanvang op vrijdagavond
! Feestdagen worden beschouwd als week-end
Geen redukties bij opeenvolgende manifestaties
Het w-e tarief neemt aanvang de avond voor de feestdag
voor de ganse dag
Zaal
(weekdag) 215,38 1,21 178,0000
(w-e) per dag 290,40 1,21 240,0000
voor de ganse dag
Zaal
voor de ganse dag Lokaal
(weekdag)
94,99 1,21 78,5000
voor de ganse dag Lokaal
(w-e)per dag 145,20 1,21 120,0000
Tentoonstellingen en beurzen
zonder enig commercieel of lucratief karakter, geen inkomgeld, geen lesgeld, geen deelnamegeld, geen verbruik in
de zaal noch verkoop
voor de ganse dag
Zaal
11,66 1,06 11,0000 29,04 1,21 24,0000 43,56 1,21 36,0000
Meerdere dagen na elkaar (max. 7)
Zaal
47,70 1,06 45,0000 116,16 1,21 96,0000 174,24 1,21 144,0000
6,0000
voor de ganse dag Lokaal gratis
7,26 1,21
14,52 1,21 12,0000
Meerdere dagen na elkaar (max. 7) Lokaal gratis
29,04 1,21 24,0000 58,08 1,21 48,0000
met inkom, deelnamegeld en/of verkoop in de ruimte
vb. Kunsttentoonstelling.
voor de ganse dag
Meerdere dagen na elkaar (max. 7)
voor de ganse dag
Meerdere dagen na elkaar (max. 7)

Zaal
47,70 1,06 45,0000 72,00 1,21 59,5000 108,90
Zaal 191,86 1,06 181,0000 290,40 1,21 240,0000 435,00
Lokaal
11,66 1,06 11,0000 22,39 1,21 18,5000 36,30
Lokaal
47,70 1,06 45,0000 87,12 1,21 72,0000 145,20

Tarieven OH's De Riet OPT en Voorshoven

Bedragen in euro

1,21
90,0000
1,21 359,5000
1,21
30,0000
1,21 120,0000

VH & De Riet

Geldig voor Recht van toegang tot ruimtes, materialen en personeelskosten

Categorie 1
Verminderd tarief
incl. btw

7 Gebruik leskeuken
een dagdeel (ca. 4 uren) voor bereiden van warme
& koude gerechten.
Voor feesten: per dag
een dagdeel (ca. 4 uren) voor bereiden van koude
gerechten. Voor feesten: per dag

8
a

b

c

excl.

Categorie 2
Normaal tarief
incl.

btw

excl.

Categorie 3
Verhoogd tarief

incl.

btw

excl.

35,70 1,21

29,5000

58,08 1,21

48,0000

108,90 1,21

90,0000

19,97 1,21

16,5000

39,93 1,21

33,0000

59,90 1,21

49,5000

een dagdeel (ca. 4 uren). cursus
11,66 1,06 11,0000 22,39 1,21 18,5000 36,30 1,21 30,0000
Voor het klaarmaken van koude gerechten zoals broodjes, gebak, incl. van bestek en servies voor bediening in de grote
zaal of een lokaal: verplicht alles af te wassen.
Voor en na de activiteit wordt het keukenmateriaal geteld. Ontbrekende materialen worden aangerekend.
Buffet
Categorie 1 & 2
Het buffet wordt afgehuurd.
29,65 1,21 24,5000 36,30 1,21 30,0000
Prijs drank: aankoopprijs brouwer + 5%. Alle dranken worden minstens 10 dagen op voorhand besteld bij de cafetariauitbater. Alle gebruikte materialen moeten door de organisator afgewassen worden en terug op hun plaats gezet.
Het buffet wordt niet afgehuurd.
De consumpties worden overal in het gebouw aan de gangbare prijzen aangerekend.
Categorie 3
Het buffet wordt niet verhuurd. Prijs drank: aankoopprijs brouwer x 200%. Zie btw-tarieven onderaan.
Koffietafels begrafenisplechtigheden. Prijs per
36,30 1,21 30,0000
percolator (incl. koffie, melk en suiker):
Stoppengeld steeds aan 21% btw
Voor alle categorieën geldt: indien wijn, schuimwijn, … door de organisator wordt meegebracht betaalt deze voor minder
dan 25 pers.: €4,0000 excl / €4,84 incl. btw; vanaf 25 pers. tot 50 pers.: €8,0000 excl. / €9,68 incl. btw; van 50 tot 100 pers.:
€16,5000 excl. / €19,97 incl. btw; van 100 tot 150 pers.: €20,5000 excl. / €24,81 incl. btw en meer dan 150 pers.: €25,0000
excl. / €30,25 incl. btw ongeacht het aantal verbruikte flessen.

10 Personeelskosten. Steeds 21% btw. Vb. bij vuil achterlaten zalen of lokalen of het uitvoeren van herstellingen.
Prijs per uur: Bedienden: €28,0000 excl. / 33,88 incl. btw; Technici: €24,0000 excl. / €29,04 incl. btw; Poets- en
vestiairepersoneel: € 15,5000 excl. / €18,76 incl. btw

Categorie 1 geldt voor de verenigingen die aangesloten zijn bij de erkende adviesraden van de Stad Maaseik
(Cultuurraad, Sportraad, Jeugdraad) en voor partners waarmee de CC's of OH's samenwerkingsverbanden
aangaan die de inhoudelijke werking van de CC's en OH's versterken zoals vormingswerk en scholen van
Maaseik die deelnemen aan de schoolprogrammering.
Categorie 2 geldt voor alle andere Vlaamse niet-commerciële verenigingen, politieke partijen die deel uitmaken
van de gemeenteraad van de stad Maaseik, overheidsdiensten die niet tot de stad Maaseik behoren en scholen
buiten Maaseik die deelnemen aan de schoolprogrammering.
Categorie 3 geldt voor alle anderen zoals particulieren, bedrijven, instellingen, scholen, koepels, commerciële
verenigingen, commerciële initiatieven en verenigingen die hun zetel niet in Vlaanderen hebben.
Overige btw-tarieven
Verkoop van tickets
Materialen uitleendienst
Aankoop dranken door derden
Dranken met bediening
Maaltijden met bediening
Maaltijden zonder bediening

6%
21%
6%
21%
21%
12%
6%

Niet alcoholische drank
Alcoholische drank
(alcoholisch of niet)
vb. stadspersoneel dient eten op
vb. stadspersoneel zet buffet klaar. Self service gasten.

