Algemene bepalingen
categorieën aanvragers
Geelse aanvraag aangesloten bij adviesraden (cultuur,
jeugd, sport, senioren), stedelijke diensten (aanvraag
minder dan een maand op voorhand) en nietcommerciële instellingen die de Werft mee ondersteunen
bij het realiseren van hun doelstellingen m.b.t. het
bevorderen van cultuurparticipatie van kansengroepen bij
de organisatie van een niet-commerciële activiteit

A

Niet-commerciële aanvrager en stedelijke diensten (deze
laatste indien aanvraag langer dan een maand vooraf)
met niet commerciële activiteit

B
C

bedrijven en commerciële activiteiten

Kulturele Raad

Adviesraden
Mag éénmaal per jaar gratis gebruik maken van de
spektakelzaal of de Waai
Mag meermaals gratis gebruik maken van de
vergaderzalen in Cultuurcentrum de Werft (indien deze
ruimtes nog vrij zijn)
Mag éénmaal per jaar gratis gebruik maken van de
spektakelzaal of de Waai

Jeugdraad

Mag meermaals gratis gebruik maken van de
vergaderzaal in de Waai (indien deze ruimte nog vrij is)

voor de overige adviesraden geldt dezelfde regeling als
voor stedelijke diensten
aanvragen tot uitzonderingen of afwijkingen dienen gemotiveerd voorgelegd te worden aan de Raad van
Bestuur AGB Cultuur.
Overige stedelijke adviesraden

Dagdeel

Dag

Voormiddag: van 8u tot 13u.
Een daghuur spektakelzaal bestaat uit een
aaneengesloten huur van maximaal 11u (start opbouw
techniek tot einde afbraak techniek)
Een daghuur de Waai bestaat uit een aaneengesloten
huur van maximaal 21u, startend van 9u tot 6u.

Minimum tickettarief

Vrijetijdspastarief

Commercieel of niet commercieel

het laagst mogelijk kortingstarief, met uitzondering van
het vrijetijdspastarief
iedere openbare activiteit in de spektakelzaal, met
ticketverkoop dient het kortingstarief van 50% voor
houders van een vrijetijdspastarief te hanteren
zowel de organisator (doelstellingen zoals in de statuten
opgenomen) als de activiteit (professionelen op podium)
worden in overweging genomen
Bij betwistingen is de beslissing van de Raad van Bestuur
AGB Cultuur Geel bindend

Zaalhuur spektakelzaal: ticketverkoop bij voorkeur via de Werft. Indien de ticketverkoop gebeurt door de
aanvrager, gebeurt de procentuele afrekening op basis van een volledige zaalbezetting tegen het gemiddeld
tickettarief.
Max. één repetitiedatum is gratis voor meerdaagse activiteiten (dagdeel, nooit hele dag), op ma-don
voorafgaand aan de activiteit, bepaald door de Werft afhankelijk van vrije momenten. Repetitiedata op vrijdag
kunnen niet. Indien toch een repetitiedag op vrijdag nodig blijkt voor de opbouw of repetitie, dan dient die
betaald te worden. Onder meerdaagse activiteiten wordt verstaan: éénzelfde activiteit die gedurende twee of
meer opeenvolgende dagen wordt georganiseerd door eenzelfde aanvrager.
Wettelijke rustpauzes
Tarieven zijn onderhevig aan de index van de consumptieprijzen en worden automatisch geïndexeerd
Tarieven zijn exclusief 21% btw

Vergaderzalen en polyvalente ruimtes
Vergaderzalen
CC: expozaal en zaal Guy Rombouts
Bib: Iris en Amarillis
de Waai: vergaderlokaal
Organisator
A
B
Dagdeel
25 €
Dag
50 €
10 €
Supplement klaarzetten zaal of wegbergen zaal
Polyvalente ruimtes
Polyzaal de Werft
Foyer de Werft
Organisator
A
B
Dagdeel (enkel van ma t/m vr)
30 €
Dag (ma t/m vr)
60 €
Weekenddag (za en zo)
70 €
Supplement gebruik keuken
20 €
Supplement klaarzetten of wegbergen zaal
30 €

C
40 €
80 €
15 €

65 €
130 €
20 €

C
60 €
120 €
140 €
45 €
60 €

120 €
240 €
280 €
85 €
120 €

Er geldt een reductie van 50% indien de polyvalente ruimte wordt gehuurd in combinatie met de spektakelzaal

Spektakelzaal de Werft
Spektakelzaal in tribune-opstelling met inkom
A
B
C
Organisator
10 €
12 €
Te hanteren minimum tickettarief
8€
Afstand van % op de inkomsten
20,00%
25,00%
30,00%
Bij meerdaagse evenementen
15,00%
18,75%
22,50%
met een minimumbedrag van
600 €
1.000 €
Ma t/m don
400 €
700 €
1.250 €
Vrij t/m zon en feestdagen
450 €
Voor meerdaagse activiteiten geldt een reductie van 50% op het minimumbedrag vanaf de tweede dag
Spektakelzaal in tribune-opstelling zonder inkom
A
B
C
Organisator
700 €
1.250 €
Ma t/m don
450 €
1.000 €
1.500 €
Vrij t/m zon en feestdagen
600 €
Voor meerdaagse activiteiten geldt een reductie van 50% op het tarief vanaf de eerste dag, indien er geen
ombouw en/of opkuis nodig is
Supplementen
A
Organisator
Supplement per uur vanaf 11u gebruik
100 €
Huur danstapijt
40 €
Vestiaireverzekering
15 €
Administratiekost ticketverkoop indien de activiteit
niet plaatsvindt in het Cultuurcentrum
0,25 € / ticket
Supplement start ticketverkoop op later ogenblik
1 € / ticket
Annulatie van de voorstelling
1 € / ticket
Promotionele opname op website
gratis
Promotionele opname in seizoensbrochure
gratis
Promotionele opname in halfjaarlijks magazine
50 €
1,25 € per
Drank loges
consumptie

B

C
150 €
50 €
15 €

0,50 € /ticket
1,5 €/ ticket
1,5 €/ ticket
gratis

1 € / ticket
2 € / ticket
2 € / ticket
gratis
50 €
50 €

1,25 € per
consumptie

200 €
60 €
15 €

250 €
250 €
1,25 € per consumptie

Fuifzaal de Waai
Organisator
Dagdeel
Dag
Supplement gebruik keuken

Foyer de Waai
A
B
75 €
150 €
25 €

C
100 €
200 €
50 €

125 €
250 €
75 €

de Waai
activiteiten met dansgelegenheid (fuiven, optredens,…)
A
B
C
Organisator
600 €
800 €
Ma t/m woe
400 €
750 €
1.000 €
Do t/m zon
500 €
Voor meerdaagse activiteiten geldt een reductie van 50% op het tarief vanaf de tweede dag, indien er geen
ombouw en/of opkuis nodig is
75 €
100 €
Supplement gebruik keuken
50 €
Gebruik keuken = gratis indien enkel de
afwasmachine gebruikt wordt
75 €
100 €
Supplement gebruik vergaderzaal
50 €
de Waai
andere activiteiten zonder dansgelegenheid (beurs, quiz,...)
A
B
C
Organisator
300 €
400 €
Ma t/m woe
200 €
400 €
500 €
Do t/m zon
300 €
Voor meerdaagse activiteiten geldt een reductie van 50% op het tarief vanaf de tweede dag, indien er geen
ombouw en/of opkuis nodig is
Supplement gebruik keuken
50 €
75 €
100 €
50 €
75 €
Supplement gebruik vergaderzaal
25 €

Organisator
Gebruik extra afvalcontainer
Vestiaireverzekering
Supplement gebruik tafellinnen
Annulatie van het evenement

Supplementen
A
B
C
60 €
60 €
15 €
15 €
1 € / stuk
1 € / stuk
1 € / stuk
1 € / ticket
1,5 € / ticket
2 € / ticket

60 €
15 €

Retributies bij overtredingen
Extra retributies bij overtredingen
Laattijdige ontruimen gehuurde zaal
huurprijs x 2
Niet correct afsluiten of laattijdig binnenleveren
sleutels
50 EUR
Verlies van sleutel
250 EUR
Verlies van badge
50 EUR
Ontbreken van materiaal (wisselbekers, borden,
bestek )
verrekend tegen tarief nieuw aankoop
Niet correct sluiten van ramen en/of deuren
50 EUR
Ongeoorloofd in werking stellen van een alarm
50 EUR per oproep
Niet naleven wettelijke rustpauzes technisch
personeel
100 EUR
Niet gebruiken van de wisselbekers bij fuiven of
liveoptredens in de Waai
250 EUR
Niet naleven veiligheidsvoorschriften andere dan
het niet gebruiken van herbruikbare bekers bij
50 EUR per overtreding, na meerdere overtredingen is
fuiven en live optredens
uitsluiting van huur mogelijk

