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Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2019 

1.  SPORTHAL 
 
 

A.   PER UUR VOOR SPORTIEVE ORGANISATIES 
 
- Verenigingen aangesloten bij - Verenigingen NIET aangesloten bij 
de Wellense Sportraad.  de Wellense Sportraad en verenigingen 

van buiten de gemeente Wellen. 

- volledige sporthal : 16,16 EURO/u - volledige sporthal : 21,54 EURO/u 
- 2/3  sporthal : 11,49 EURO/u - 2/3  sporthal : 15,80 EURO/u 
- 1/2  sporthal : 8,26 EURO/u - 1/2  sporthal : 10,78 EURO/u 
- 1/3  sporthal : 5,75 EURO/u - 1/3  sporthal : 7,90 EURO/u 
 
 
Tarieven voor de jeugd.     (- 16 jaar: - 30%) 

- volledige sporthal : 11,31 EURO/u - volledige sporthal : 15,09 EURO/u 
- 2/3  sporthal : 8,04 EURO/u - 2/3  sporthal : 11,06 EURO/u 
- 1/2  sporthal : 5,79 EURO/u - 1/2  sporthal : 7,54 EURO/u 
- 1/3  sporthal : 4,03 EURO/u - 1/3  sporthal : 5,53 EURO/u 
 
 
Daluren voor de jeugd.     (alle dagen van 9u tot 17u: - 50%) 

- volledige sporthal : 8,09 EURO/u - volledige sporthal : 10,79 EURO/u 
- 2/3  sporthal : 5,69 EURO/u - 2/3  sporthal : 7,90 EURO/u 
- 1/2  sporthal : 4,13 EURO/u - 1/2  sporthal : 5,40 EUOR/u 
- 1/3  sporthal :  2,88 EURO/u - 1/3  sporthal : 3,96 EURO/u 
 
 

B.   PER DAGELIJKSE ORGANISATIE 
 
Afhuren van de sporthal voor niet-sportieve organisaties. 

- Verenigingen van Wellen : 538,66 EURO 

- Verenigingen van buiten Wellen : te bespreken met het college van burgemeester en schepenen. 
 
Afhuren van de sporthal voor tornooien. 

- Per sportjaar, per club aangesloten bij de Wellense Sportraad en regelmatig gebruikmakend van de 
sporthal. 

- SENIOREN:  geldende huurprijs - 30% 

- JEUGD (- 16 jaar):  geldende huurprijs - 30% 
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Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2019 

2. POLYVALENTE ZAAL 
 
 
A.   PER UUR VOOR SPORTIEVE ORGANISATIES 

 
- verenigingen aangesloten bij de Wellense Sportraad:   8,97 EURO/u 

- verenigingen NIET aangesloten bij Wellense Sportraad  12,57 EURO/u 
 en verenigingen van buiten Wellen:  

- jeugd aangesloten bij de Wellense Sportraad  - 30% :  6,28 EURO/u 

- jeugd NIET aangesloten bij de Wellense Sportraad  8,81 EURO/u 
 en verenigingen van buiten Wellen  - 30%: 
 
 
B.   PER DAGELIJKSE NIET SPORTIEVE ORGANISATIE 

 
- 179,54 EURO plus waarborgsom t.b.v. 53,87 EURO 

HUURVOORWAARDEN: 
Afsluiten van een huurovereenkomst volgens de bepalingen vastgesteld door de gemeenteraad voor 
de verhuring van de polyvalente zaal van sporthal  ‘De Bloken’. 
 
 
 

  3. SQUASH 
 
 
- 1/2 uur  5,38 EURO/plein (= 1 jeton) 

- 1/2 uur voor leden van een club, aangesloten bij  4,31 EURO/plein (= 1 jeton) 
 een officiële squashbond  

- 1/2 uur voor een squash-avond + competitiewedstrijd  3,59 EURO/plein (= 1 jeton) 

 
- Indien de squashcourts voor andere doeleinden dan squash worden verhuurd (vb. dansles, 
groepstrainingen, ...), wordt de huurprijs voor de squashcourts vastgesteld op het huurtarief van 
toepassing voor de huur van 1/3 sporthal 

 


