
 

cc Het Bolwerk, retributiereglement – infrastructuur van CC Het Bolwerk – 1 juli 2020 

 

 

Retributiereglement inzake het gebruik van infrastructuur, materialen 

en diensten in  CC HET BOLWERK 

 

Dit reglement is van toepassing met ingang van 1 juli 2020. 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 
 

De gebruikers zijn onderworpen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement.  

 

Er worden 2 tarieven onderscheiden voor gebruik infrastructuur: 

 Tarief 1 is van toepassing op erkende Vilvoordse verenigingen (in toepassing van de 

geldende stedelijke erkenningsreglementen), Vilvoordse scholen, Vilvoordse 

adviesraden, Vilvoordse sociale organisaties, Vilvoordse politieke partijen of lokale 

afdelingen van politieke partijen. Bij toepassing van tarief 1 geldt een korting van        

-25% bij reeksen vanaf 35 bijeenkomsten. 

 Tarief 2 is van toepassing op alle andere gebruikers. Tarief 2 is drie maal tarief 1. 

Bij toepassing van tarief 2 geldt een korting van -25% voor hogere overheden en 

amateurkunsten. 

Bij gebruik van de schouwburg aan tarief 2 wordt de kostprijs met 100% verhoogd 

wanneer de gebruiker 2 voorstellingen organiseert binnen eenzelfde dagdeel (deze 

verhoging wordt toegepast op zowel het gebruik van de schouwburg zelf, als op het 

gebruik van de extra technische materialen). 

Voor gebruik van technisch materiaal en catering betalen alle gebruikers eenzelfde tarief. 

 Er worden 3 dagdelen onderscheiden:  

o van 9u00 tot 13u00 

o van 13u30 tot 17u30 

o van 18u00 tot 23u00 

In uitzonderlijke gevallen worden ook de uren voor 9u00 en na 23u00 als extra 

dagdeel aangerekend, vb. bij afbouw van een podiumproductie na 23u00, bij opbouw 

van een podiumproductie voor 9u00. 

.  
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INFRASTRUCTUUR  CC HET BOLWERK - TARIEF 1 

schouwburg  

inclusief artiestenfoyer, loges, regiecabine, basispakket techniek 

theater, film, debat …  220,00 euro per dagdeel 
opbouw/afbouw/1e repetitie 55,00 euro per dagdeel 
blokkering 27,50 euro per dagdeel 
extra repetitie o.v.     110,00 euro per dagdeel 
 

polyvalente zaal/ontmoetingsruimte (OR)/keuken 
inclusief kleedkamers, basispakket techniek 

restaurant, fuif, bal  550,00 euro per dag 
dwz  
polyvalente zaal      275,00 euro per dag 
OR      137,50 euro per dag 
keuken      137,50 euro per dag 

alle andere activiteiten  220,00 euro per dag 
dwz 
polyvalente zaal      110 ,00 euro per dag 
OR      55,00 euro per dag 
keuken      55,00 euro per dag 
 

polyvalente zaal 
vergadering, vorming 55,00 euro per dagdeel 
repetitie  16,50 euro per dagdeel 
 

OR 

vergadering, vorming 27,50 euro per dagdeel 
 

keuken 27,50 euro per dagdeel 

 

vergaderlokaal groot  26,40 euro per dagdeel 

 

vergaderlokaal klein 13,20 euro per dagdeel 

 

hobbylokaal 13,20 euro per dagdeel 

 

auditorium groot     33,00 euro per dagdeel 

 

auditorium klein     16,50 euro per dagdeel 

 

expo 
tentoonstelling 143,00 euro 1 WE - 3 dgn
 330,00 euro 2 WE - 10 dgn 
ontvangsten, recepties  22,00 euro per dagdeel 
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TECHNISCH MATERIAAL  CC HET BOLWERK 

Alle gebruikers betalen eenzelfde tarief. 

 

GELUID 

kleine geluidsset mobiel 16,50 euro per dagdeel 
  opbouw & afbouw kleine geluidsset 5,50 euro 

grote geluidsset mobiel 38,50 euro per dagdeel 
  opbouw & afbouw grote geluidsset 16,50 euro 

XL geluidsset mobiel 77,00 euro per dagdeel 
  opbouw & afbouw XL geluidsset 33,00 euro 

draadloze handheld 11,00 euro per dagdeel 

draadloze headset 16,50 euro per dagdeel 

moving head 19,30 euro per dagdeel 

 

LICHT 

actieve sunstrip 3,30 euro per dagdeel 

control desk voor moving heads                                               44,00 euro per dagdeel 

LED pars 3,30 euro per dagdeel 

moving head plasma 19,30 euro per dagdeel 

moving head LED wash 11,00 euro per dagdeel 

moving head LED spot 27,50 euro per dagdeel 

nevelmachine 22,00 euro per dagdeel 

rookmachine 5,50 euro  per dagdeel 

UV-LED pars 3,30 euro per dagdeel 

conceptie lichtplan 275,00 euro 
conceptie lichtplan is gratis voor tarief 1-gebruikers 

extra conventioneel licht Polyvalente zaal 27,50 euro per productie 
(forfaitaire prijs) 

extra conventioneel licht Schouwburg 44,00 euro per productie 
(forfaitaire prijs) 

 

PROJECTIE 

Blu-ray-speler 5,50 euro per dagdeel 

DMX-shutter voor beamer 11,00 euro per dagdeel 

DVD-speler 3,30 euro per dagdeel 

filmprojector 165,00 euro per dagdeel 
(voor ander gebruik dan bij een filmvoorstelling)  

grote beamer + scherm 66,00 euro per dagdeel 
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kleine beamer + scherm 16,50 euro per dagdeel 

laptop 8,30 euro  per dagdeel 

mobiel projectiescherm medium 3,30 euro  per dagdeel 

mobiel projectiescherm groot 16,50 euro per dagdeel 

overheadprojector 3,30 euro per dagdeel 

presentatiepointer 3,30 euro per dagdeel 

tv-kast 11,00 euro per dagdeel 

 

DIVERSEN  

internetaansluiting gratis 

flipover 5,50 euro per dagdeel 

mobiele tribune polyvalente zaal 22,00 euro per dagdeel 

decoratieve doeken schouwburg 5,50 euro per stuk per dagdeel 

make-up spiegel 5,50 euro per dagdeel 

set verhoogkussens schouwburg 22,00 euro per dagdeel 

extra intercom-post 3,30 euro per dagdeel 

extra theatertechnicus 22,00 euro/uur 
 toeslag op zaterdag: 25% 
 toeslag op zon- en feestdagen: 100% 

 

CATERINGRESOURCES  CC HET BOLWERK 

Alle gebruikers betalen eenzelfde tarief.  

 

1 liter plat water 5,50 euro 

1 liter spuitwater 5,50 euro 

1 liter fruitsap 8,30 euro 

1 thermos koffie (10 kopjes)  11,00 euro 

1 thermos thee (6 kopjes) 6,60 euro 

1 assortiment broodjes ‘standaard 1’ 25,00 euro 

1 assortiment broodjes ‘standaard 2’ 25,00 euro 

1 assortiment broodjes ‘veggie plus’ 25,00 euro 

1 assortiment broodjes ‘luxe’ 30,00 euro 

Deze prijzen zijn inclusief btw. 


