HUURPRIJZEN GEMEENTELIJKE BUURTHUIZEN EN DE BAMMERD - geldig vanaf 30 oktober 2015
De Bammerd:
inclusief poetsen

Paenhuys
(Ridderstraat):
inclusief poetsen

Buurthuizen uitgerust met Buurthuizen: Horpmaal keuken: Veulen - Vechmaal Opheers - Heks - Klein- Rukkelingen-Loon
Gelmen - MechelenBovelingen

Jongerencentrum
Hall20

Jongerencentrum Hall20:
Jongerenverenigingen

I. Verenigingen aangesloten bij adviesraden van Heers, parochieraden van de gemeente, democratische politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad en vakbonden:
1. Toneelzaal + feestzaal:
Feestvergadering,
2. Toneelzaal:
kunstcreatie:
Winstgevende act.:
Vergaderingen (incl.
Beamer)

3. Feestzaal:

Feestvergadering,
kunstcreatie:
Winstgevende act.:

€ 300
€ 150
€ 200
€0
€ 100
€ 175
€0
€ 250

1. Gewone vergaderingen, (les)activiteiten eigen aan vereniging voor eigen leden
€0
€0
€ 0 (lokaal boven)
€ 0 (lokaal boven)
€ 0 (lokaal boven)
2. Feestvergaderingen, paasfeest, Sint-Maarten, sinterklaasfeest, kerstfeest, wandelingen, straatbbq, kunstcreatie etc.
€ 100

€ 40

€ 30

€ 50

€0

3. Winstgevende activiteiten: mosselfeesten*, barbecues, pannenkoekennamiddagen, kaartavond, toneelvoorstellingen, etc. ( *
niet mogelijk in Paenhuys Heers)
€ 225
€ 150
€ 100
€ 125
€ 70

4. Keuken:
5. Mosselfeesten - BBQ's:
II. Verenigingen niet aangesloten bij adviesraden van Heers, maar wel erkend door een gemeentelijke, provinciale of andere overheid
€ 550 1. Gewone vergaderingen, (les)activiteiten eigen aan vereniging voor eigen leden
1. Toneelzaal + feestzaal:
€ 30
€ 15
Feestvergadering,
kunstcreatie:
€ 250
€ 25 (lokaal boven)
€ 25 (lokaal boven)
€ 15 (lokaal boven)
2. Toneelzaal:
Winstgevende act.:
2. Feestvergaderingen, paasfeest, Sint-Maarten, sinterklaasfeest, kerstfeest, wandelingen, straatbbq, kunstcreatie etc.
€ 350
Vergaderingen (incl.
Beamer)

3. Feestzaal:

Feestvergadering,
kunstcreatie:
Winstgevende act.:

4. Keuken:
5. Mosselfeesten - BBQ's:
III. Privé-gebruik
1. Toneelzaal + feestzaal:
2. Toneelzaal:
3. Feestzaal:
4. Keuken:
5. Mosselfeesten - BBQ's:
IV. Initiatieven van buiten Heers
1. Toneelzaal + feestzaal:
2. Toneelzaal:
3. Feestzaal:
4. Keuken:
5. Mosselfeesten - BBQ's:

€ 75
€ 200
€ 300
€ 75
€ 450
€ 600
€ 400
€ 350
€ 100
€ 500

€ 650
€ 450
€ 400
€ 150
€ 550

€ 150

€ 80

€ 50

€ 100

€ 60

3. Winstgevende activiteiten: mosselfeesten*, barbecues, pannenkoekennamiddagen, kaartavond, toneelvoorstellingen, etc. ( *
niet mogelijk in Paenhuys Heers)
€ 300
€ 175
€ 125
€ 150
€ 90

1. Vergaderingen, koffietafel, lesavond
€ 175
€ 100
€ 60
€ 50 (enkel zaterdag)
2. Feesten: doopfeest, verjaardagsdrink, babyborrel, communie, bruiloft, gouden bruiloft, barbecue
€ 250
€ 150
€ 100
€ 125
3. Feesten met commerciële doeleinden (enkel na akkoord van het college van burgemeester en schepenen)
€ 200
€ 150
€ 175
€ 350
bovenop huurprijs:
€ 50

bovenop huurprijs:
€ 25

bovenop huurprijs:
€ 25

bovenop huurprijs:
€ 25

€0
€ 75
€ 125
bovenop huurprijs:
€ 25

Opmerkingen:

- In de prijzen van de buurthuizen en
De Bammerd is het verbruik van
water, stookolie en elektriciteit
begrepen.
- Extra dag: € 50 (uitz.: indien
huurprijs minder is dan € 50, dan
bedraagt de meerprijs hetzelfde als
de huurprijs).
- De scholen en oudercomités die op
het grondgebied van de gemeente
zijn gevestigd, moeten voor elk
gebruik van de gemeentelijke
accomdaties slechts de helft van de
huurprijs betalen.

