
Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw
tariefkaart JOC grote zaal

capaciteit max 280 personen

1: huurprijs, gebruik voor maximaal 24 uur

socio-culturele activiteit* (zonder winst) andere activiteit* (met winst)

Categorie 1+* gratis € 100

Categorie 1* gratis € 100

Categorie 2* gratis € 100

Categorie 3* € 120 € 170

 

2: kostprijs, voor iedereen verplichte deelname in de kosten

€ 20 energie en water elektriciteit en gas, forfait gemiddelde zomer/winter per 24 uur

€ 5 onderhoud algemene onderhoud van gebouwen en toestellen

€ 5 administratie administratie, verzekering en billijke vergoeding

€ 30 Totaal

3: waarborg

vaste waarborg van € 250

De waarborg, samen met de kost- en huurprijs, wordt betaald binnen 14 dagen na boeking van de zaal. Dan pas is de boeking definitief. 

De waarborg wordt terugbetaald bij de eindafrekening, binnen de twee maanden.

4: kortingen

1) Voor gebruikers categorie 1+ en 1, voor socio-culturele activiteiten: 

     bij gelijktijdige reservatie van minimaal 10 huurdagen op jaarbasis: 50% van contractprijs (tienbeurtenkaart, maximaal 1 jaar geldig).

2) Voor gebruikers categorie 3, jonger dan 26 jaar, voor verjaardagsfeestjes zonder inkomgeld: vaste huur- en kostprijs van € 100.

5: annulatiekosten

bij annulering minder dan drie dagen vooraf: annulatiekost = 100% contractprijs

bij annulering meer dan drie dagen vooraf: geen annulatiekost

deze kosten zijn te betalen indien de reservatie niet doorgaat op de voorziene datum, behoudens overmacht

* nota's

categorie 1+: erkende Jeugdwerkinitiatieven uit Gent en individuele jongeren (<26 jaar) woonachtig in Gent, die jeugdwerkinitiatieven nemen

categorie 1: Zwijnaardse verenigingen, erkend door OCZw of door de Stad Gent

categorie 2: door de Stad Gent betoelaagde en/of erkende verenigingen (niet uit Zwijnaarde)

categorie 3: andere gebruikers (particulieren, bedrijven, verenigingen zonder Gentse erkenning, verenigingen buiten Gent)

socio-culturele activiteit: dit zijn activiteiten van sociale, culturele, educatieve, emancipatieve... aard, hoogstens kostendekkend (zonder winst)

andere activiteit (met winst): hieronder vallen alle evenementen met oog op winst, inclusief (verjaardags-)fuiven, optredens...

contractprijs: dit is de totaalprijs van de boeking: gebruik + kosten, voor één dag

versie 1 december 2018 - alle vorige tariefkaarten vervallen

voor nadere inlichtingen: reserveren.joc@oczwijnaarde.be

soort activiteit
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