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Evenementenloket  
Schoolstraat 44 – 2970 Schilde - 03 380 16 83 - evenementen@schilde.be – www.schilde.be 
maandag en dinsdag:  8.30-12.30 uur     
woensdag:   8.30-12.30 uur   14-16 uur   
donderdag:       14-16 uur 
vrijdag:     8.30-12.30 uur   14-16 uur   

 
 

Bijlage 1:Huurtarieven GC Werf 44 
Lokaal/zaal Categorie A, B, D Categorie C Categorie E Categorie F 

Klaslokaal 5 euro/dagdeel 5 euro/dagdeel NVT NVT 

Instrumentenklassen 5 euro/dagdeel 5 euro/dagdeel NVT NVT 

Expo I 

(combineerbaar met 

Expo II) 

5 euro/dagdeel 5 euro/dagdeel 15 euro/dagdeel 60 euro/dagdeel 

Expo I 

(combineerbaar met 

Expo II) 

5 euro/dagdeel 5 euro/dagdeel 15 euro/dagdeel 60 euro/dagdeel 

Expo I + Expo II + 

gang 0.14, 0.15 en 

1.21 voor 

tentoonstelling 

125 euro/periode 125 euro/periode 250 euro/periode NVT 

Auditorium 10 euro/dagdeel 10 euro/dagdeel 30 euro/dagdeel 120 euro/dagdeel 

Keuken 30 euro (enkel op ma-vm, ma-av 

en di-vm) 

30 euro (enkel op ma-vm, 

ma-av en di-vm) 

NVT NVT 

Box 10 euro/dagdeel 10 euro/dagdeel 10 euro/dagdeel NVT 

Prijzen exclusief 21% BTW 
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Kleine zaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Weekdag vm/nm: 20 

euro 

• Weekdag av: 40 euro 

• weekdag keuken: 

Gratis** 

• Weekend/feestdag: *90 

euro 

• Weekdag vm/nm: 20 

euro 

• Weekdag av: 40 euro 

• weekdag keuken: 

Gratis** 

• Weekend/feestdag: 

*90 euro 

• Weekdag 

vm/nm:40 euro 

• Weekdag av: 60 

euro 

• weekdag keuken: 

Gratis** 

Weekend/feestdag: 

*175 euro 

• Weekdag vm/nm: 80 

euro 

• Weekdag av: 100 

euro 

• weekdag keuken: 

Gratis** 

Weekend/feestdag: 

*250 euro 

Grote zaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Weekdag vm/nm: 30 

euro 

• Weekdag av: 65 euro 

• weekdag keuken: 

Gratis** 

• Weekend/feestdag: 

*150 euro 

• Weekdag vm/nm: 30 

euro 

• Weekdag av: 65 euro 

• weekdag keuken: 

Gratis** 

• Weekend/feestdag: 

*150 euro 

• Weekdag 

vm/nm:70 euro 

• Weekdag av: 150 

euro 

• weekdag keuken: 

Gratis** 

• Weekend/feestdag: 

*300 euro 

• Weekdag vm/nm: 150 

euro 

• Weekdag av: 

250euro 

• weekdag keuken: 

Gratis** 

• Weekend/feestdag: 

*650 euro 

Prijzen exclusief 21% BTW 
Noot 
(*) Week = van maandag tot en met vrijdagnamiddag 
 Weekend = vrijdagavond, zaterdag en zondag 
* artiestenfoyer en kleedkamers inbegrepen, op aanvraag en volgens beschikbaarheid 
** Keuken wordt gratis ter beschikking gesteld bij het gebruik van een zaal. keuken is steeds op basis van beschikbaarheid en te reserveren via het evenementenloket  
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Uitsluitend in 

combinatie met 

huur zaal/lokaal 

Categorie A, B, D Categorie C Categorie E Categorie F 

Mobiele toog Inbegrepen bij huur kleine 

en/of grote zaal (op basis 

van beschikbaarheid) 

Inbegrepen bij huur kleine 

en/of grote zaal (op basis 

van beschikbaarheid) 

Inbegrepen bij huur kleine 

en/of grote zaal (op basis 

van beschikbaarheid) 

Inbegrepen bij huur kleine 

en/of grote zaal (op basis 

van beschikbaarheid) 

Artiestenfoyer en 

kleedkamers met douche 

30 euro/gebruik of 125 euro 

werkingsjaar 

30 euro/gebruik of 125 

euro werkingsjaar 

30 euro/gebruik 50 euro/gebruik  

Ronde tafels met 

tafelkleed 

Inbegrepen bij huur kleine 

en/of grote zaal (op basis 

van beschikbaarheid) 

8 euro per tafellaken* 8 euro per tafellaken* 8 euro per tafellaken* 

Prijzen exclusief 21% BTW 
* gezien de tafellakens gereinigd dienen te worden door een externe firma wordt hier overeenkomstig een kostprijs voor de reiniging per tafellaken gerekend. Prijs is inclusief btw. 
 

Seizoensgebruikers 
Korting op huurtarieven voor vaste jaarwerking (minstens 1 x per week op 

een vastgestelde dag met uitzondering van schoolvakanties) 

50% 

Berging -1.10 (per werkingsjaar) 50 euro/compartiment 

Berging -1.15 (per werkingsjaar) 5 euro/m² 

 

Waarborg (enkel van toepassing voor categorie C,E en F) 
200 euro  
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LEGENDE:  

Prijzen zijn steeds exclusief 21% btw. 

 

TIJDSINDELING 

Dagdelen:  

• Voormiddag: 08u30 tot 13u00 

• Namiddag: 13u00 tot 18u00 

• Avond: 18u00 tot 24u00 

 

Week =  van maandag tot vrijdagnamiddag 

Weekend = vrijdagavond, zaterdag en zondag 

 

 

CATEGORIEËN 

 

• Categorie A: gemeentediensten, OCMW 

• Categorie B: adviesraden, parochies, brandweer, politie;  

• Categorie C: door de gemeente Schilde erkende verenigingen, scholen in Schilde en politieke partijen uit Schilde 

• Categorie D: muziek- en woordacademie niet-schoolwerking;  

• Categorie E: niet erkende verenigingen uit Schilde, inwoners van de gemeente Schilde, concessiehouder van de horecagelegenheid 

gevestigd in het gemeenschapscentrum.  

• Categorie F: In Schilde gevestigde bedrijven die een niet-commerciële activiteit wensen te organiseren.    
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