
TARIEVEN OMNISPORT HEIVELD

Wij hebben terbeschikking een omnisportzaal opdeelbaar in 2 delen en een kleine zaal  20,0 op 6,2 meter geschikt voor allerlei ak;viteiten.

Ook de baskethal ( fiba erkende basketzaal ) kan gehuurd worden op ogeblikken dat de basketclubs geen training of wedstrijden hebben - prijs zelfde als volledige omnisporthal

Onze zaal wordt ingericht met de modernste ledapparatuur zodat de verlich;ng op;maal zal zijn. 

In elke sportzaal is een aangepaste sportvloer aangelegd erkend door alle sportliga's en aangepast aan de modernste eisen inzake akoes;ek en letselpreven;e,

Een halve omnisportzaal is  voorzien van  1 volleybal of 3 badmintonpleinen of andere ak;viteiten nader af te spreken inzake inrich;ng en toebehoren,

Alle tarieven zijn inclusief 6 % BTW en zijn uitgedrukt in euro per uur ( de minimumgebruiksduur is een <jdseenheid van 1 uur )

Contracten zijn telkens geldig voor een gans seizoen van minimum twin;g weken

TARIEVEN OMNISPORT HEIVELD Lagere School (1)
Inwoners en Gerelateerde Clubs                      Daltarief Secundaire School (2) Niet inwoners

ZAAL basis contract basis contract basis contract basis contract

2/2 volledige zaal HAL 4 23,41 21,11 19,13 17,27 19,13 (2) 17,27 (1) 36,41 33,28
zaalvoetbal / handbal / kor_al / hockey
2 volleybal
6 badminton
andere ak;viteiten

1/2 halve zaal HAL 4 13,38 12,73 12,35 11,28 8,84 ( 1 ) 7,95 ( 1 ) 18,21 16,38
1 volleybal 10,40 ( 2 ) 8,84 ( 2 )
3 badminton
andere ak;viteiten

Kleine zaal HAL 5 9,77 9,06 9,36 9,04 9,36 ( 1,2) 9,04 ( 1,2) 15,6 14,56

Indien bepaalde organisa;es kleinere delen van de zaal willen huren moet dit in combina;e zijn met andere clubs zodat we tot een halve zaalbezeang kunnen komen zoniet zijn wij genoodzaakt een 
halve zaal aan te rekenen,

Voor clubs die meer dan 10 uur bezeang per week vastleggen in de omnisportzaal zal met zaakvoerder Peter Meynendonckx nog een speciale kor;ng van 5 % vastgelegd worden,

Tarieven geldig winterseizoen september 2020 t/m juni 2021

PETER MEYNENDONCKX
Zaakvoerder bvba  Sport-en recrea;ecomplex Heiveld


