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RETRIBUTIEREGLEMENT  
GEMEENTELIJKE UITLEENDIENST  

 
 

Artikel 1 

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie gevestigd op het 

uitlenen van de roerende goederen zonder het gebruik van gemeentelijke infrastructuur, 

volgens de bepalingen van het Reglement Gemeentelijke Uitleendienst.   

Gebruikers van categorie 0, zoals bepaald in de gebruikersreglementen, zijn vrijgesteld 

van deze retributie, met uitzondering van eventuele waarborgen of verzekeringen. 

Artikel 2 

De retributie is verschuldigd door de ondertekenaars van het aanvraagformulier en/of het 

contract voor het gebruik van de goederen.  

Artikel 3 

De retributie dient te worden betaald uiterlijk binnen één maand na ontvangst van de 

factuur. 

Artikel 4 

Indien de annulatie van de reservering door de gebruiker uiterlijk twee maanden voor de 

activiteit gebeurt of indien de annulatie gebeurt door de beheerder, is geen retributie 

verschuldigd. 

Indien de annulatie van de reservering door de gebruiker tussen de twee maanden en twee 

weken voor de activiteit gebeurt, is 50% van de retributie verschuldigd. 

Indien de annulatie van de reservering door de gebruiker minder dan twee weken voor de 

activiteit gebeurt, is de retributie volledig verschuldigd. 

Artikel 5 

De politiezone Zennevallei kan gratis gebruik maken van de tenten en van het klein 

materiaal (tafels, stoelen, glazen borden, …) ingevolge van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de politiezone Zennevallei. De 

voorwaarden van dit uitleenreglement zijn hierbij strikt van toepassing. 

Artikel 6 

Voor de levering van materiaal door de gemeente binnen de grenzen van de gemeente 

wordt er een bijdrage gevraagd per activiteit van 30 euro. 

Artikel 7 

§1 De retributie voor het uitlenen van roerende goederen wordt als volgt vastgesteld: 

Omschrijving (aantal) Tarief Waarborg 

mobiel podium 250,00 500,00 

mobiel podium door de gemeenten Halle, Beersel, 

Gooik en Lennik 
500,00  

kadertent 1250,00 500,00 
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kadertent door de gemeente Beersel 0,00 500,00 

vouwtenten 25,00 100,00 

Podiumelement zonder plaatsing 2,00  

Podiumelement met plaatsing 5,00  

trap podium 2  

Groepstenten 10,00  

Veldbedjes 1,00  

buffettafeldoeken 5   

panelen 0,25   

receptietafels 1   

stoelen 0,25   

tafels 1   

bestek lepel (48) 4,8 (0,1 per stuk)   

bestek lepeltje (48) 4,8 (0,1 per stuk)   

bestek mes (48) 4,8 (0,1 per stuk)   

bestek vork (48) 4,8 (0,1 per stuk)   

bestek vorkje (48) 4,8 (0,1 per stuk)   

borden dessert (24) 2,4 (0,1 per stuk)   

borden diep (24) 2,4 (0,1 per stuk)   

borden plat (24) 2,4 (0,1 per stuk)   

dienbladen 2   

Ecobekers (420) 0,00  

Bij teruggave niet-gereinigde ecobeker 0,25  

Bij teruggave ontbrekende of beschadigde 

ecobeker 
1,00  

Bij teruggave verdwenen of beschadigde 

transportbak 
30,00  

glazen schuimwijn (36) 3,6 (0,1 per stuk)   

glazen wijn  (24) 2,4 (0,1 per stuk)   

tassen en ondertassen (24) 2,4 (0,1 per stuk)   

koffiemachine 15   

megafoon 5,00  

microfoon + versterker 7,5   

mobiele geluidsinstallatie 20   

badminton 0,20   

combipalenset 3,00   

dartsbord + pijlen 5,00   

diabolo 1,00   

frisbee 0,50  

frisbeedoel 5,00   

hockeybal 0,50  

hockeydoel 1,00   

hockeystick 1,00   

indiaca tennis 1,00   

kompassen 2,00   

loopklossen 1,00   

loopmat 4,00   

markeerschijven 1,00   

minibasket 1,00   

minitennis 0,20   

petanque 3,00   

reuzendomino 5,00   

reuzenganzenbord 5,00   

reuzenmikado 5,00   

reuzenyenga 5,00   
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rope skipping 1,00   

schuiftafel 3,00   

sjoelbak 3,00   

speelparachutes 1,00   

tafelkegelspel 3,00   

tafeltennisbal 0,50  

tafeltennispallet 1,00   

tonspel 3,00   

toptafel 3,00   

trektouw 1,00   

trou-madame 3,00   

verkeerskegels 0,50   

vier op een rij 5,00   

vortex werpballen 1,00   

vuurkorven 5,00   

basisveiligheidskit 15,00   

fluovestje 1,00  

kunststofpijlen (10) 
0,25 (0,025 per 

stuk) 
 

dranghek 0,00   

 

Artikel 8 Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en heft alle overeenkomstige bepalingen 

in de reglementen met hetzelfde onderwerp op. 

Voor de aanvragen die werden ingediend op uiterlijk 31 december 2019, gelden de tarieven 

uit de op dat moment geldende reglementen. 

 


