
 
 
 

Retributietarieven Muziekcentrum Track 
 

 
Type computerklas 

Computerklas Track 

Categorie A B C D 

Ontmoeting/(gemeenschaps)vorming 
 

50 100 400 800 

Creatie 
 

50 100 400 800 

Presentatie 
 

50 100 400 800 

 
Waarborg computerklas:  € 200 
 
Categorieën 
 
A Erkende Kortrijkse vereniging: 

• Alle verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende adviesraad van de Stad Kortrijk 
en/of stedelijke subsidies krijgen worden beschouwd als erkende verenigingen. 

• Een aantal categorieën van andere organisatoren wordt in bepaalde gevallen 
gelijkgesteld met erkende verenigingen: scholen, OCMW, politie, vriendenkringen van 
stadsdiensten en lokale politieke partijen. 

B Niet erkende Kortrijkse vereniging of organisator 

• Alle niet-erkende verenigingen en organisaties met zetel in Kortrijk. Daarbij horen o.m. 
serviceclubs, individuen of gelegenheidsgroepen die een culturele, publieks-activiteit 
opzetten en/of organisatoren, vak- en vakbondsorganisaties,… 

C Niet-Kortrijkse vereniging of Kortrijkse particuliere organisator 

• De zetel of het adres van de vereniging is niet in Kortrijk 

• De organisator is een privé persoon uit Kortrijk die een privé activiteit organiseert 
(communiefeest, verjaardagsfeest, familiefeest,…) 

D Commerciële organisatie of niet-Kortrijkse particuliere organisator 

• Commerciële organisaties zijn bedrijven, winkels, organisaties met een 
handelsregister,…  

• De organisator is een privé persoon die niet in Kortrijk woont. 
 
Soort activiteiten: 
 ° Ontmoeting en (gemeenschaps)vorming :  
  Alle vormings- en ontmoetingsactiviteiten: vergaderingen, feesten, recepties, 

koffienamiddagen, voordrachten, cursussen, fuiven,…. 
 ° Creatie :  
  Een vereniging, organisator of gezelschap die zelf creëert en daarvoor repeteert, een repetitie 

of soundcheck van een ingehuurd gezelschap op een ander moment dan vlak voor de 
voorstelling, publieksvoorstellingen met eigen leden 

 ° Presentatie:  
  Een vereniging of organisator nodigt een gezelschap, artiest, kunstenaar,… uit voor een 

voorstelling 
 
 
Tarief personeel: 
° Prijs basispakket personeel: 25 EUR/persoon:  



- De personeelsleden die inbegrepen zijn in het basispakket worden aangerekend aan 25 
euro/persoon. Deze tarief geldt voor max. 7 uren. Als men boven 7 uur komt, wordt het 
personeel aangerekend aan tarief extra personeel.  

- Als de gebruiker een bijkomend personeelslid wenst, bovenop het personeel dat voorzien 
is in het basispakket, dan geldt het uurtarief. 

- Het basispakket personeel kan variëren naargelang de categorie en het lokaal. 
° Extra personeel: 

- Categorie A: 5 euro/uur/persoon 
- Categorie B, C en D: 25 euro/uur/persoon 

 
 
Duur activiteit: 

De tarieven zijn dagprijzen: 
- Tenzij anders vermeld in de retributietabel van het lokaal en bij betalende publieksactiviteiten. 

Dan zijn de tarieven per activiteit aan te rekenen. 
- Voor tentoonstellingen geldt de voorgestelde retributie niet voor één dag maar voor max. 7 

dagen. 
 

Gebruik uitrusting (alle prijzen inclusief BTW) 
 A B C D 

Grote concertvleugel in Schouwburg of Concertstudio/Auditorium 
Incl. 1x gratis gebruik bij repetitie 

140 140 275 365 

Kwartvleugel in schouwburg (excl. stemkosten) gratis gratis 30 60 

Kwartvleugel in arenatheater 20 20 30 60 

Balletvloer in schouwburg, concertstudio, OC’s 50 50 80 120 

16mm filmprojector in schouwburg of concertstudio 20 20 30 60 

Beamer schouwburg 220 220 220 220 

Beamer concertstudio en arenatheater 60 60 60 60 

Stemkosten piano in schouwburg/concertstudio/arenatheater 106 /  zondag: 159 

Receptietafels in muziekcentrum 6 6 6 6 

Receptietafels met stretchnappen in muziekcentrum 10 10 10 10 

Beamer muziekcentrum 12 12 18 35 

VHS recorder muziekcentrum 2,50 2,50 2,50 2,50 

TV muziekcentrum 2,50 2,50 2,50 2,50 

DVD speler muziekcentrum 2,50 2,50 2,50 2,50 

CD spelers muziekcentrum 2,50 2,50 2,50 2,50 

Piano muziekcentrum 2,50 2,50 2,50 2,50 

Zanginstallatie muziekcentrum 6 6 6 6 

Backline muziekcentrum 15 15 15 15 

Cateringrecht muziekcentrum 30 30 45 90 

Kurkrecht muziekcentrum 30 30 45 90 

Onderhoudskost (in geval van misbruik) muziekcentrum/uur 25 25 25 25 

 


