
Financiële input om het gebruik van Cinema Plaza te stimuleren: Plaza- en hoeveel-
heidskorting 
 
Het lokaal bestuur wil het gebruik van de infrastructuur van Cinema Plaza stimuleren door 
middel van een plazakorting en een hoeveelheidskorting.  
1. Plazakorting 

- De plazakorting is een financiële input om het gebruik van de infrastructuur van Cinema 
Plaza te stimuleren. 

- De plazakorting geldt uitsluitend voor het gebruik van de infrastructuur. 
- De plazakorting geldt voor het gebruik voor een blok van 5 uur of voor een dag. 
- De plazakorting bedraagt 50% voor het gebruik van de infrastructuur van Cinema Plaza 

op jaarbasis. Elke vereniging heeft éénmaal per jaar recht op deze korting. 
 

2. Hoeveelheidskorting 
Organisatoren die op seizoensbasis (van september tot en met juni van het volgend jaar) 
de infrastructuur 10 maal gebruiken hebben recht op een korting van 25% op de totale 
kostprijs.  

 
3. Voorwaarden 

De plazakorting en de hoeveelheidskorting worden uitsluitend toegekend aan volgende 
organisatoren en volgend type gebruik: 
- scholen, gevestigd in Duffel. 
- verenigingen, erkend door het gemeentebestuur, voor publieksactiviteiten. 
- verenigingen, aangesloten bij een door het gemeentebestuur erkende adviesraad, voor 

publieksactiviteiten. 
- organisatoren van niet-commerciële socio-culturele publieksactiviteiten in hoofdzaak ge-

richt naar de Duffelse bevolking. 
Plazakorting en hoeveelheidskorting zijn niet cumuleerbaar. 

 
4. Aanvragen en toekennen 

- De plazakorting moet samen met de reservatie voor de infrastructuur (digitaal) door de 
organisatie aangevraagd worden. 

- Het vrijetijdsloket kent op basis van de voorwaarden de plazakorting toe.  
- De hoeveelheidskorting wordt telkens op het einde van de maand juni toegekend en uit-

betaald. 
 

5. Oneigenlijke inzet 
Wanneer na afloop van een activiteit waarvoor een plazakorting werd verkregen door de 
administratie aangetoond wordt dat dit onterecht was, wordt de korting, na beslissing van 
het college van burgemeester en schepenen, teruggevorderd van de organisator. 
 

6. Betwistingen 
- Betwistingen met betrekking tot de toepassing van de plazakorting en de hoeveelheids-

korting moeten schriftelijk bezorgd worden, uiterlijk vijf werkdagen nadat de aanvrager 
over het betwiste feit in kennis is gesteld. 

- Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de betwistin-
gen.  


