Ontlenen van feestmateriaal
Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan Waregemse verenigingen, organisaties, instellingen
en vzw’s voor de organisatie van socio-culturele, jeugd- en sportactiviteiten, wijkfeesten en aanverwante
niet-commerciële doeleinden.
In principe wordt buiten het grondgebied van de stad geen materiaal ter beschikking gesteld. Voor
openbare besturen of instellingen van openbaar nut kan het schepencollege een uitzondering maken.
Feestmateriaal dient steeds schriftelijk, door middel van een activiteitenfiche, te worden aangevraagd,
minstens een maand voor de activiteit. In geval er meerdere aanvragen voor hetzelfde materiaal voor
dezelfde periode niet allemaal kunnen worden ingewilligd, worden ze toegezegd in chronologische
volgorde van aanvraag.
Het materiaal wordt geleverd, maar nooit geplaatst door de stadsdiensten, met uitzondering van
nadarafsluitingen. Het materiaal wordt door de ontlener na de activiteit op dezelfde plaats gezet als waar
het geleverd werd.
Levering in niet-privé-zalen
De eerste levering van feestmateriaal in niet-privé-zalen is gratis en deze bestaat maximaal uit:
- Ofwel 14 houten podia (63 m²), hoogte 30 cm
- Ofwel 24 m² aluminium podia, met trapje
- Ofwel 6 podia (27 m²), hoogte 60 cm (met trapje)
- Ofwel 4 podia (18 m²), hoogte 90 cm (met trapje)
Met daaraan telkens toegevoegd:
- 5 vlaggenmasten
- 5 vlaggen: zelf af te halen door de ontlener na toezegging van het stadsbestuur
- Nadarafsluitingen: 1 kar (of 200 meter)
 gratis indien geplaatst door aanvrager
 indien geplaatst door stadsdiensten tijdens weekdagen € 1,00/m
 indien geplaatst door stadsdiensten op
zater-, zon of feestdagen
€ 1,50/m
Signalisatie wordt gratis geleverd voor zover nodig voor het veilig verloop van de organisatie.
Tarieven
Op uitdrukkelijke vraag kan één keer per jaar aan verenigingen die zijn aangesloten bij een erkende
stedelijke adviesraad, vrijstelling worden verleend.

Podiumstuk – 15 cm hoog
Podiumstuk – 30 cm hoog
Podiumstuk – 60 cm hoog
Podiumstuk – 90 cm hoog
Trapje – 60 cm hoog
Trapje – 90 cm hoog
Aluminium podiumstuk
Aluminium trapje
Vlaggenmast
Vlag (zelf af te halen na toezegging van het stadsbestuur)
Nadar (geplaatst door de aanvrager)
Nadar (geplaatst door de stadsdiensten tijdens weekdagen)
Nadar (geplaatst door de stadsdiensten op zater-, zon- en
feestdagen)
Forfaitaire vervoerskosten nadar aan te rekenen per aanvraag

levering in
privé zalen
€ 3/stuk
€ 5/stuk
€ 7,50/stuk
€ 10/stuk
€ 7,50/stuk
€ 10/stuk
€ 20/12m²
€ 8/stuk
€ 2,50/stuk
€ 3,75/stuk
€ 0,12/meter
€ 1,12/meter
€ 1,62/meter

levering in
niet-privé-zalen
€ 1,50/stuk
€ 2,50/stuk
€ 3,75/stuk
€ 5/stuk
€ 3,75/stuk
€ 5/stuk
€ 10/12m²
€ 4/stuk
€ 2,50/stuk
€ 3,75/stuk
€ 0,12/meter
€ 1,12/meter
€ 1,62/meter

€ 25

€ 25

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon of door de vereniging die om
het gebruik van het feestmateriaal verzoekt en wordt aangerekend door toezending van een factuur, die
moet betaald zijn vóór de levering.
De aanvragers staan in voor het materiaal
- In geval van beschadiging, verlies, of diefstal moet het stadsbestuur vergoed worden, à rato
van de kostprijs van de beschadigde of verdwenen materialen en de gepresteerde manuren
voor het herstellen (20 euro per manuur);
- Indien de kar met nadarafsluitingen door de ontlener niet geladen wordt volgens het geldende
systeem, moet het herladen vergoed worden door de ontlener, à rato van de gepresteerde
manuren voor het herladen (20 euro per manuur);
De aanvragers zijn verantwoordelijk voor alle schade aan derden en ongevallen ontstaan uit het plaatsen,
de aanwezigheid en het wegnemen van materialen. Ze zullen dan ook indien nodig de nodige
verzekeringen afsluiten.

