Gemeentelijk retributiereglement 31 maart 2014
Artikel 1:
Er wordt voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentelijke retributie gevestigd voor het
verhuren van stadsmateriaal aan verenigingen en organisaties, zonder commercieel doel, waarvan de aanvraag werd
goedgekeurd door het Schepencollege.
Aan organisaties met commercieel doel worden enkel podiumelementen verhuurd waarvan de aanvraag werd
goedgekeurd door het Schepencollege
Artikel 2:
De retributie is verschuldigd door de aanvrager of de persoon die in naam van de organisatie of vereniging
materiaal wenst te huren.
Artikel 3:
Worden vrijgesteld van het betalen van de retributie:
- de stedelijke diensten (incl. organisaties i.s.m. stedelijke diensten)
- de verenigingen lid van de erkende stedelijke adviesraden
- de Ieperse onderwijsinstellingen, rust- en verzorgingstehuizen, instellingen met een sociaal doel het bestuur van
dorps- en wijkkermissen
Artikel 4:
a.

De retributie wordt als volgt vastgesteld:
Ter beschikking stellen van nadar in elementen van 2,50 meter:
- door de aanvrager te plaatsen: 0,25 euro per stuk en per manifestatie
- door de gemeentediensten te plaatsen, tijdens de weekdagen: 0,50 euro per stuk en per manifestatie
- door de gemeentediensten te plaatsen, tijdens het weekend: 1,25 euro per stuk en per manifestatie
b.
Verhuren van vlaggen: 0,75 euro per stuk en per manifestatie
c.
Leveren en plaatsen van vlaggenmasten
- 25,00 euro per vlaggenmast en per manifestatie, door de stadsdiensten geplaatst.
- 0,75 euro vlaggenmast en per manifestatie, indien door de organisatie zelf geplaatst.
d.
Leveren en plaatsen van tentoonstellingspanelen:
- 1,25 euro per paneel met een minimum van 12,50 euro per manifestatie .
e. Podium bestaande uit:
- Blokken: 2,44 m lengte x 1,22 m breedte x 0,60 m hoogte: 1,25 euro/m2•
- Planken: 6 m lengte x 0,18 m breedte+ schragen: 2 m breedte x 0,90 m hoogte: 1,25 euro/m2
- Verstelbare elementen: uitsluitend voor binnengebruik, 2 m lengte x 1 m hoogte: 2,50 euro/m2
f.
Plaatsen van mobiel podium: 500 euro per manifestatie
g.
Verhuren van schraagtafels: 1 euro per stuk en per manifestatie
h.
Verhuren van stoelen en tafels:
- 0,50 euro per stoel en per activiteit
- 0,75 euro per tafel en per activiteit
i.
Plaatsen en gebruiken van verdeelkasten:
140,00 euro per kast . Het verbruik zal aangerekend worden volgens de geldende tarieven van het
retributiereglement op het ter beschikkingstellen van elektriciteit op openluchtevenementen dd. 2 december 2013
j.
Verhuren van dansvloer: 0,75 euro/stuk: 3 m lengte x 1 m breedte
k.
Tribune: 124,00 euro

Artikel 5:
Het afhalen en terugbezorgen moet gebeuren tijdens de gewone diensturen dit binnen de twee werkdagen
voor en na de manifestatie, uitgezonderd art.4i en 4j. De materialen moeten in goede en oorspronkelijke staat
terugbezorgd worden en afgeladen op de plaats en wijze waar het zich bij de afhaling bevond.

Artikel 6:
De aanvraag dient schriftelijk gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen met
duidelijke vermelding van de datum van de manifestatie, volgens de procedure door het Schepencollege vastgesteld.
De aanvraag gebeurt uitdrukkelijk en schriftelijk door de organisatoren, op speciaal daartoe bestemde formulieren,
verkrijgbaar bij de stedelijke technische dienst. Door aanvaarding van de ontlening bevestigt de ontlener dat de
materialen zich in goede staat bevinden.
Artikel 7:
De huurprijs dient vooraf betaald door storting of overschrijving op het rekeningnummer 091-0002206-04
met de vermelding van de reden van storting. Dit betalingsbewijs moet steeds bij de afhaling vertoond worden aan de
aangestelde.

Artikel 8:
De schade aan materialen welke door de ontlener niet werd hersteld, of bij verlies, vernietiging of
onherstelbare schade, zal ten laste en op kosten van de aanvrager worden hersteld.
Artikel 9:
Het stadsbestuur kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade
ten gevolge van het gebruikte stadsmateriaal.
Artikel 10:

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden .

