
 

Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw. 

Tariefkaart 
In de tabel hieronder vind je de prijzen voor het gebruik van onze zalen, dit voor een maximale duurtijd van 24 uren. 

 

CATEGORIEËN 

Categorie 1: Zwijnaardse verenigingen, erkend door OC Zwijnaarde of door de Stad Gent. 

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

Categorie 3: andere gebruikers zoals particulieren, verenigingen zonder Gentse erkenning, verenigingen buiten Gent… 

 PZ 1 – THEATERZAAL PZ 2 – BALKONZAAL PZ 3 – KOOKATELIER PZ 4 – VERGADERZAAL PZ 5 – JOC VARIANT 

 zonder winst(2) met winst(3) zonder winst(2) met winst(3) zonder winst(2) zonder winst(2) zonder winst(2) met winst(3) 

huurprijs cat. 1 gratis € 250 gratis € 120 gratis gratis gratis € 100 

huurprijs cat. 2 gratis € 400 gratis € 120 gratis gratis gratis € 100 

huurprijs cat. 3 € 200 € 550 € 100 € 170 € 50  € 20 € 130 € 180 

gebruikskost(1) € 100 € 20 € 10 of € 30(4) € 10 € 20 

waarborg € 500 € 250 € 100 € 50 € 250 

 
 
KORTINGEN 

Voor gebruikers categorie 3 in PZ 5 – JOC Variant, jonger dan 26 jaar, voor verjaardagsfeestjes zonder inkomgeld (winst): vaste korting van € 50. 

NOTA’S 
(1) Gebruikskost omvat een forfaitair bedrag voor energie, water, afvalverwerking, administratie, billijke vergoeding… te betalen door alle gebruikers. 
(2) Onder activiteiten zonder winst wordt verstaan: activiteiten van sociale, culturele, educatieve… aard, die kostendekkend zijn. 
(3) Onder activiteiten met winst wordt verstaan: activiteiten met het oog op winst, waarbij inkomgelden gevraagd worden, inclusief optredens en fuiven. 
(4) Bij gebruik als vergaderzaal: € 10; bij gebruik van de keukentoestellen (oven, kookvuur, dampkap) en kookgerei: € 30. 

ANNULATIEKOSTEN 

Bij annulering minder dan drie dagen vooraf: annulatiekost = 100% contractprijs, behoudens overmacht. 

Bij annulering meer dan drie dagen vooraf: geen annulatiekosten. 

 
Versie 01/09/2020 – alle vorige tariefkaarten vervallen. 

 



Aan te rekenen supplementen 
 

SCHOONMAAK (vooraf aan te vragen) 

PZ 1 (zaal en gemeenschappelijke ruimtes) - € 150 

  PZ 2 of PZ 3 (zaal en gemeenschappelijke ruimtes) - € 75 

  niet proper achtergelaten: € 50 per uur (minimum 1 uur aangerekend) 

EXTRA’S VOOR GEBRUIKERS 

extra kosten voor gebruik in PZ 1: 

o gebruik cateringkeuken: € 25 

o gebruik afwasstraat: € 25 

o gebruik uitgebreide geluidsinstallatie: € 25 

o gebruik uitgebreide lichtinstallatie: € 25 

o gebruik mobiele (zwarte) scheidingswand: € 10 

o frituurolie: € 27 per friteuse van 15l 

wassen staantafelhoes: € 1 per hoes 

SALTO-TOEGANGSBADGE 

€ 5 waarborg voor de eerste 

€ 25 kostprijs bij verlies 

GEBROKEN / VERLOREN SERVIESGOED 

koffietas, onderbordje, theetas: € 1 / stuk 

bestek (lepel, mes, vork, koffielepel, dessertvorkje): € 1 / stuk 

bord, soepbord, dessertbord, slakom: € 2 / stuk 

herbruikbare beker (enkel JOC): € 2,5 / stuk 

handdoek: € 3 / stuk 

andere stukken: aangerekend volgens nieuwwaarde 

AANKONDIGINGSMOGELIJKHEDEN 

uithangkast dreef: alle activiteiten in Zwijnaarde, maximaal 4 weken vooraf 

schermen Nieuwe Melac: 

o activiteit in onze zalen: gratis 

o activiteit in Zwijnaarde, maar niet in onze zalen: € 25 voor maximaal 4 weken 


