
A

B

C

D

Overige stedelijke adviesraden

Dagdeel

Wettelijke rustpauzes

Afrondingsregel

Minimum tickettarief

Vrijetijdspastarief

Ticketverkoop Schouwburg

1. Algemene bepalingen

Categorieën aanvragers

Geelse vereniging aangesloten bij adviesraden cultuur, jeugd, sport of senioren Diensten 

lokaal bestuur Geel

Geelse vereniging / organisatie niet aangesloten bij een erkende Geelse adviesraad

Niet Geelse vereniging / organisatie voor socio-culturele activiteiten

Alle overige gebruikers (Commerciële acitiviteit of bedrijf/instelling/vereniging)

Bij betwistingen is de beslissing van het directiecomité van AGB cultuur bindend

Adviesraden

Cultuurraad

Inbegrepen in dienstenpakket:  éénmaal per jaar gebruik van de schouwburg of de Waai

Inbegrepen in dienstenpakket:  onbeperkt gebruik van de polyvalente zalen in 

Cultuurcentrum de Werft

Jeugdraad

Inbegrepen in dienstenpakket:  éénmaal per jaar gebruik van de schouwburg of de Waai

Inbegrepen in dienstenpakket:  onbeperkt gebruik van de grote en kleine zaal in de Waai

Voor de overige adviesraden geldt dezelfde regeling als voor stedelijke diensten

Periode

Voormiddag: van 8u tot 13u. 

Namiddag: van 13u tot 18u.

Avond: van 18u tot 24u.

Dag

Het gebruik voor een dag van schouwburg bestaat uit een aaneengesloten gebruik van 

maximaal 11u (start opbouw techniek tot einde afbraak techniek)

Het gebruik voor een dag van de Waai bestaat uit een aaneengesloten gebruik van 

maximaal 20u, startend van 10u tot 6u.

Wettelijke rustpauzes dienen steeds gerespecteerd te worden.

Tarieven

Tarieven

Vanaf aanslagjaar 2022 zal er een jaarlijkse indexering op de tarieven worden toegepast 

a.d.h.v. de consumptieindex en met een minimum van 2%

Tarieven voor de terbeschikkingstelling zijn exclusief BTW

Het geïndexeerd tarief wordt afgerond als volgt:

1. Bedragen die eindigen op 1, 2, 3 of 4 eurocent worden afgerond naar het lagere 

veelvoud van 10 cent.

2. Bedragen die eindigen op 5, 6, 7, 8 of 9 eurocent worden afgerond naar het hogere 

veelvoud van 10 eurocent.

Het laagst mogelijk tickettarief, met uitzondering van het vrijetijdspastarief.

Iedere openbare activiteit met ticketverkoop via Cultuurcentrum de Werft dient het 

geldend kortingstarief voor houders van de door stad Geel erkende kansenpas te 

hanteren.

Ticketverkoop gebeurt bij voorkeur via de Werft (inbegrepen in dienstenpakket).  Indien 

de ticketverkoop gebeurt door de aanvrager, gebeurt de procentuele afrekening op basis 

van een volledige zaalbezetting tegen het maximale tickettarief.



Organisator A B C D

Dagdeel 10,6 21,3 31,9 42,5

Dag 26,6 53,2 79,8 106,4

Supplement klaarzetten en opruimen zaal 10,6 16,0 21,3 26,6

Organisator A B C D

Dagdeel 21,3 42,5 63,8 85,1

Dag 42,5 85,1 127,6 170,2

Supplement klaarzetten en opruimen zaal 21,2 31,8 42,4 53,1

Organisator A B C D

Dagdeel (enkel van ma t/m vr) 37,2 74,4 111,7 148,9

Dag (ma t/m vr) 74,4 148,9 223,3 297,8

Weekenddag (za en zo) 85,1 170,2 255,2 340,3

Supplement gebruik keuken 21,3 42,5 63,8 85,1

Supplement klaarzetten en opruimen zaal 31,9 42,5 53,2 63,8

Organisator A B C D

Te hanteren minimum tickettarief 10,6 12,8 13,8 16,0

Afstand van % op de inkomsten 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Ma t/m don 478,6 744,5 1063,5 1276,2

Vrij t/m zon en feestdagen 531,8 904,0 1276,2 1861,2

Organisator A B C D

Ma tm don 531,8 850,8 1488,9 1701,7

Vrij t/m zon- en feestdagen 744,5 1169,9 1595,3 1914,4

Week

Organisator A B C D

Supplement per uur extra techniek vanaf 11u gebruik 117,0 159,5 186,1 212,7

Gebruik danstapijt 53,2 63,8 74,4 85,1

Vestiaireverzekering 21,3 21,3 21,3 21,3Administratiekost ticketverkoop indien de activiteit niet 

plaatsvindt in de schouwburg 0,3 0,7 1,1 1,6

Supplement start ticketverkoop op later ogenblik (per ticket) 1,1 1,6 2,1 2,7

Annulatie van de ticketverkoop via CC de Werft (per ticket) 1,1 1,6 2,1 2,7

Promotionele opname op website inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen

2. Tarieven
Prijzen vanaf 01/01/2023

Polyvalente zalen

CC: zaal Guy Rombouts

De Waai: Zaal Cactus

CC: expozaal 

De Waai: Zaal Sanseveria 

polyzaal de Werft

foyer de Werft

Er geldt een reductie van 50% indien de polyvalente ruimte ter beschikking wordt gesteld in combinatie met de schouwburg.

Schouwburg de Werft

Schouwburg in tribune-opstelling met inkom

met een minimumbedrag van

Schouwburg in tribune-opstelling zonder inkom

Voor meerdaagse activiteiten geldt een reductie van 50 % op het tarief vanaf de tweede dag, 

indien er geen ombouw en/of opkuis nodig is.

Tentoonstellingsruimte de Halle
€ 478,6

Supplementen



Promotionele opname in seizoensbrochure inbegrepen 63,8 265,9 319,1

Promotionele opname in halfjaarlijks magazine 63,8 74,4 265,9 319,1

Drank loges (per consumptie) 1,6 1,6 1,6 1,6

Extra technieker op maandag t/m donderdag (per dag) 372,2 372,2 372,2 372,2

Extra technieker op vrijdag, zaterdag, zondag (per dag) 425,4 425,4 425,4 425,4

Organisator A B C D

Dagdeel 74,4 95,7 117,0 265,9

Dag 148,9 191,4 234,0 531,8

Organisator A B C D

Ma t/m woe 531,8 744,5 904,0 1063,5

Do t/m zon 638,1 850,8 1010,4 1276,2

Supplement gebruik keuken 42,5 63,8 79,8 106,4

Organisator A B C D

Ma t/m woe 265,9 372,2 478,6 584,9

Do t/m zon 372,2 478,6 584,9 691,3

Organisator A B C D

Gebruik extra afvalcontainer 79,8 79,8 79,8 79,8

Vestiaireverzekering 21,3 21,3 21,3 21,3

Supplement gebruik tafellinnen (per stuk) 3,2 3,2 3,2 3,2

Administratiekost ticketverkoop via cultuurcentrum 0,3 0,7 1,1 1,6

Annulatie van de ticketverkoop via cultuurcentrum (per 

ticket) 1,1 1,6 2,1 2,7

aantal gebruik 1 dag 

aantal gebruik 2 dagen  

aantal gebruik 3- 4 dagen  

aantal gebruik 5- 8 dagen  

aantal gebruik 9 - 31 dagen  

aantal gebruik 32- 62 dagen  

aantal gebruik 63- 183 dagen  

aantal gebruik 184-365 dagen  

Bij annulatie van de activiteit door de gebruiker wordt 

volgende annulatievergoeding procentueel op de factuur 

aangerekend.

Overschrijden van een tijdsblok bij zaalgebruik 

Niet naleven wettelijke rustpauzes technisch personeel 

Overtreding veiligheids- en verbodsbepalingen

Niet naleven van de geldende wet-en regelgeving

Fuifzaal de Waai

Lounge

activiteiten met dansgelegenheid (fuiven, optredens,…)

Voor meerdaagse activiteiten geldt een reductie van 50 % op het tarief vanaf de tweede dag, 

indien er geen ombouw en/of opkuis nodig is.

Gebruik keuken = inbegrepen voorzover alleen de afwasmachine gebruikt wordt

andere activiteiten zonder dansgelegenheid (beurs, quiz,...)

Voor meerdaagse activiteiten geldt een reductie van 50 % op het tarief vanaf de tweede dag, 

indien er geen ombouw en/of opkuis nodig is.

Supplementen

Inschrijven op polis burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid AGB Cultuur

Premieberekening 

€ 26,6

€ 34,0

€ 42,5

€ 48,9

€ 57,4

€ 65,9

€ 79,8

€ 106,4

3. Bijkomende kosten

  25% bij annulatie minder dan 60 dagen voor de geplande activiteit 

  50% bij annulatie minder dan 40 dagen voor de geplande activiteit 

100% bij annulatie minder dan 20 dagen voor de geplande activiteit

prijs x  2

 € 132,90+ aanrekening extra gepresteerde uren

€ 132,90 per overtreding + daaruit voortvloeiende kosten.

Na meerdere overtredingen is uitsluiting van gebruik mogelijk.



Stilleggen van de acitiviteit en ontruimen van het gebouw

Overtreden cateringvoorschriften

Niet conform afgesloten

Laattijdig inleveren sleutel of badge

Verlies van sleutel + badge

Herstellingskost bij schade  

Ongeoorloofd in werking stellen van een alarm

Supplement niet gebruiken herbruikbare bekers

Ontbreken van materiaal (herbruikbare bekers, borden, 

kookgerei, bestek….)

Opruimen en stortkosten

€106,40 + kosten vervanging (verrekend tegen tarief nieuwe aankoop)

€ 79,80 + materiaalkost (verrekend tegen tarief nieuwe aankoop)

€ 58,5

€ 212,7

verrekend tegen tarief nieuwe aankoop

volgens geldende uurlonen en stortkosten

Op kosten van de in gebreke gebleven gebruiker wegens overtreden van de veiligheids- 

en verbodsbepalingen, naast bovenvermelde geldboete van € 132,90

€ 531,8

€ 53,2

€ 21,3


