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Tarieven
Tarief klaarzetten zalen
Tarief audiovisueel materiaal
Tarief andere materialen
Blauwe zaal
Schouwburg
Café Vélodroom
Zaal 3
Zaal 4
Zaal 5 of 6
Cursusruimte
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1. TARIEVEN
De hieronder vermelde basistarieven worden jaarlijks geïndexeerd op 1 juli, op basis van het indexcijfer van
juni van dat jaar, en zijn daarna 12 maanden geldig.
Er zijn 3 categorieën van huurders. Iedere huurder valt in één van onderstaande categorieën:
Categorie 1: Heistse vereniging erkend door gemeentelijke Adviesraad
Categorie 2: Vereniging of privépersoon die zelf of met eigen leden een creatie brengt
Categorie 3: Overige (commercieel gebruik)
2. TARIEF KLAARZETTEN ZALEN
Zaal 3 of 6:

€ 14,5

Zaal 5:

€ 36,1

Zaal 4 of Cursusruimte:

€ 72,2

Blauwe zaal (met tafels en stoelen):

€ 180,8

Deze tarieven gelden alleen voor het klaarzetten van tafels en stoelen, niet voor bv. het aanbrengen van
versiering, enz. Deze tarieven worden dubbel aangerekend indien het gaat om klaarzetten en weer wegzetten
na de activiteit.
3. TARIEF AUDIOVISUEEL MATERIAAL
Categorie 2 en 3 (minimaal 1 uit onderstaande van toepassing)
Danslicht groot (lichttafel, ballettorens en 20 bewegende lampen)

€ 650

Danslicht klein (lichttafel, ballettorens en 10 bewegende lampen)

€ 350

Concertgeluid (2x geluidstafel, foh en monitor, 8 monitors, volledige microset)

€ 300

Boxz-concept (danslicht + concertgeluid)

€ 450

Presentatie (grote beamer, 2x headset of handheld)

€ 250

Vleugelpiano (enkel beschikbaar schouwburg)

€ 75

Categorie 1 (alle audiovisuele materialen kosteloos behalve onderstaande)
Gebruik Grote Beamer
Gebruik Bewegende lampen

€ 100
forfaitair

Vleugelpiano (enkel beschikbaar schouwburg)

€ 150
€ 75

4. TARIEF ANDERE MATERIALEN
Categorie 1, 2 en 3
Receptietafels 0-10 stuks

€ 80,0

Receptietafels +10 stuks

€ 140,0

Podiumelementen 0-10 stuks

€ 0,0

Podiumelementen +10 stuks

€ 150,0

Koffiebar

€ 12,45

Pak koffie

€ 7,2

Alle materiaal moet ten laatste 5 dagen voor de activiteit gereserveerd worden.
Voor categorie 1 en 2 is deze prijs incl. 21% btw. Voor categorie 3 is deze prijs excl. 21% btw.
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5. BLAUWE ZAAL
Gebruikers

Duur

Tijdstip

Ticketprijs
€ 0 - 15

€ 15,01 - …

dag of
avond

week

€ 316,0

€ 316,0

weekend

€ 349,3

€ 349,3

dag en
avond

week

€ 402,5

€ 402,5

weekend

€ 449,0

€ 449,0

dag of
avond

week

€ 447,6

€ 527,1

weekend

€ 494,6

€ 581,3

dag en
avond

week

€ 581,3

€ 686,1

weekend

€ 646,4

€ 765,6

dag of
avond

week

€ 624,7

€ 776,5

weekend

€ 697,0

€ 863,2

dag en
avond

week

€ 823,5

€ 1.025,9

weekend

€ 921,1

€ 1.148,8

Categorie 1 *

Categorie 2

Categorie 3

* In de huurprijs is één repetitie inbegrepen, indien op een weekdag (gebruik akoestische panelen niet
mogelijk).
Alle prijzen zijn inclusief 5 uur schoonmaak en 1 technieker (max. 12 uur = 11 werkuren + pauzes)
€ 40 per bijkomend uur schoonmaak
€ 60 per bijkomend uur techniek
Indien een 2de technieker nodig is (dit wordt bepaald door de verantwoordelijken van het cultuurcentrum i.f.v.
gebruik van de theateruitrusting van CC Zwaneberg) wordt er € 40 per uur aangerekend.
Repetities: 50 % van het basistarief
Repetities en opbouw op weekend- en feestdagen: standaard basistarief
Voor categorie 1 en 2 is deze prijs incl. 21% btw. Voor categorie 3 is deze prijs excl. 21% btw.
Tickets die door CCZ worden verkocht voor rekening van andere organisatoren, zijn inclusief 6% BTW en
inclusief een administratiekost van € 0,5/ticket, die wordt afgehouden bij het overmaken van de
ticketopbrengst aan de organisator.
Bijkomende kosten voor ticketverkoop:
* Indien ticketverkoop door CCZ:
De ticketprijs voor de klant is inclusief 6% BTW en inclusief een administratiekost van € 0,5 per ticket, die
allebei worden afgehouden bij het overmaken van de ticketopbrengst aan de organisator.
Servicekost van € 0,50 /ticket voor ticketprijzen tot € 15,00 en € 1,00/ticket voor ticketprijzen vanaf € 15,01
* Organisatoren van categorie 3 (inclusief diegenen die zelf hun ticketverkoop organiseren) die een ticketprijs
vragen vanaf € 20 OF die meerdere voorstellingen per dag organiseren en waarvan de stoelopbrengst (opgeteld
over de ganse dag) € 50 of meer bedraagt, wordt een winstafroming van € 2 per verkocht ticket aangerekend,
op basis van een borderel.
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6. SCHOUWBURG
Gebruikers

Duur

Categorie 3

Ticketprijs
€ 0 - 15

€ 15,01 - …

dag of
avond

week

€ 462,5

€ 462,5

weekend

€ 502,4

€ 502,4

dag en
avond

week

€ 618,9

€ 618,9

weekend

€ 665,5

€ 665,5

dag of
avond

week

€ 650,5

€ 809,5

weekend

€ 704,7

€ 878,2

dag en
avond

week

€ 848,7

€ 1.051,1

weekend

€ 928,2

€ 1.155,9

dag of
avond

week

€ 874,6

€ 1.098,6

weekend

€ 964,9

€ 1.217,9

dag en
avond

week

€ 1.163,1

€ 1.455,9

weekend

€ 1.278,8

€ 1.607,7

Categorie 1 *

Categorie 2

Tijdstip

* In de huurprijs is één repetitie inbegrepen, indien op een weekdag (gebruik akoestische panelen niet
mogelijk).
Alle prijzen zijn inclusief 8 uur schoonmaak en 2 techniekers (max. 12 uur = 11 werkuren + pauzes)
€ 40 per bijkomend uur schoonmaak
€ 60 per bijkomend uur techniek
Indien een 2de of 3de of 4de technieker nodig is (dit wordt bepaald door de verantwoordelijken van het
cultuurcentrum i.f.v. gebruik van de theateruitrusting van CC Zwaneberg) wordt er € 40 per uur per technieker
aangerekend. In de Schouwburg zijn er steeds 2 nodig; ingeval van changement tijdens de voorstelling kan een
3de technieker noodzakelijk zijn.
Repetities: 50 % van het basistarief
Repetities en opbouw op weekend- en feestdagen: standaard basistarief
Voor categorie 1 en 2 is deze prijs incl. 21% btw. Voor categorie 3 is deze prijs excl. 21% btw.
Tickets die door CCZ worden verkocht voor rekening van andere organisatoren, zijn inclusief 6% BTW en
inclusief een administratiekost van € 0,5/ticket, die wordt afgehouden bij het overmaken van de
ticketopbrengst aan de organisator.
Bijkomende kosten voor ticketverkoop:
* Indien ticketverkoop door CCZ:
De ticketprijs voor de klant is inclusief 6% BTW en inclusief een administratiekost van € 0,5 per ticket, die
allebei worden afgehouden bij het overmaken van de ticketopbrengst aan de organisator.
Servicekost van € 0,50 /ticket voor ticketprijzen tot € 15,00 en € 1,00/ticket voor ticketprijzen vanaf € 15,01
* Organisatoren van categorie 3 (inclusief diegenen die zelf hun ticketverkoop organiseren) die een ticketprijs
vragen vanaf € 20 OF die meerdere voorstellingen per dag organiseren en waarvan de stoelopbrengst (opgeteld
over de ganse dag) € 50 of meer bedraagt, wordt een winstafroming van € 2 per verkocht ticket aangerekend,
op basis van een borderel.
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7. CAFÉ VÉLODROOM
Gebruikers

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Duur
dag of avond

€ 89,4

dag en avond

€ 112,5

dag of avond

€ 118,3

dag en avond

€ 150,1

dag of avond

€ 164,6

dag en avond

€ 207,9

Alle prijzen zijn inclusief 2 uur schoonmaak.
Bijkomende schoonmaak aan € 40 /uur
Gebruik van de keuken: € 53,3 inclusief schoonmaak
Voor categorie 1 en 2 is deze prijs incl. 21% btw. Voor categorie 3 is deze prijs excl. 21% btw.
8. ZAAL 3
Gebruikers
Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Duur
dag of avond

€ 18,3

dag en avond

€ 23,6

dag of avond

€ 25,2

dag en avond

€ 31,7

dag of avond

€ 33,9

dag en avond

€ 44,1

Alle prijzen zijn inclusief 0,5 uur schoonmaak.
Bijkomende schoonmaak aan € 40/uur
Gebruik van de leskeuken: € 36 (inclusief schoonmaak)
Gebruik van koffiebar of koffiebuffet: € 12,45 (inclusief afwas en schoonmaak, exclusief prijs per pak koffie)
Voor categorie 1 en 2 is deze prijs incl. 21% btw. Voor categorie 3 is deze prijs excl. 21% btw.
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9. ZAAL 4
Gebruikers
Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Duur
dag of avond

€ 27,3

dag en avond

€ 32,6

dag of avond

€ 35,3

dag en avond

€ 43,3

dag of avond

€ 46,1

dag en avond

€ 58,4

Alle prijzen zijn inclusief 1 uur schoonmaak.
Bijkomende schoonmaak aan € 40/uur
Gebruik van de leskeuken: € 36 (inclusief schoonmaak)
Gebruik van koffiebar of koffiebuffet: € 12,45 (inclusief afwas en schoonmaak, exclusief prijs per pak koffie)
Voor categorie 1 en 2 is deze prijs incl. 21% btw. Voor categorie 3 is deze prijs excl. 21% btw.
10. ZAAL 5 of 6
Gebruikers
Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Duur
dag of avond

€ 20,8

dag en avond

€ 26,1

dag of avond

€ 27,8

dag en avond

€ 34,3

dag of avond

€ 72,8

dag en avond

€ 45,8

Alle prijzen zijn inclusief 0,75 uur schoonmaak.
Bijkomende schoonmaak aan € 40/uur
Gebruik van de leskeuken: € 36 (inclusief schoonmaak)
Gebruik van koffiebar of koffiebuffet: € 12,45 (inclusief afwas en schoonmaak, exclusief prijs per pak koffie)
Voor categorie 1 en 2 is deze prijs incl. 21% btw. Voor categorie 3 is deze prijs excl. 21% btw.

Tarieven CC Zwaneberg - april 2020

6

11. CURSUSRUIMTE
Gebruikers
Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Duur
dag of avond

€ 32,3

dag en avond

€ 37,6

dag of avond

€ 40,3

dag en avond

€ 48,3

dag of avond

€ 51,1

dag en avond

€ 63,4

Alle prijzen zijn inclusief 1,5 uur schoonmaak.
Bijkomende schoonmaak aan € 40/uur
Gebruik van koffiebar of koffiebuffet: € 12,45 (inclusief afwas en schoonmaak, exclusief prijs per pak koffie)
Voor categorie 1 en 2 is deze prijs incl. 21% btw. Voor categorie 3 is deze prijs excl. 21% btw.
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