FINANCIEN – Retributiereglement betreffende toegang doolhof Loppem en verkoop consumpties
Dit retributiereglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 augustus 2016

Artikel 1.- Het retributiereglement op de toegang tot de doolhof en de verkoop van consumpties - zoals
goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 maart 2009 en later gewijzigd in de gemeenteraden van 26 april 2012
en 24 januari 2013 - wordt als gewijzigd:
- toevoeging gratis toegang voor Zedelgemse scholen en 1e graad van de Abdijschool Zevenkerken
- toevoeging gratis toegang ICOM-leden
- toevoeging korting 0,50 EUR op individueel tarief voor PlusPas-houders
Artikel 2.- Het retributiereglement wordt als volgt hervastgesteld (gecoördineerde versie):
A) De retributie is verschuldigd door de bezoeker.
B) Het bedrag van de retributie wordt bepaald als volgt:
- Toegangsgelden
- individueel tarief
Doolhof
Kasteel
- 4 jaar
gratis
gratis
4 tot 14 jaar
1,50 EUR
2,00 EUR
+ 14 jaar
1,50 EUR
7,00 EUR
- groepstarief (groepen vanaf 15 personen)
Doolhof
Kasteel
Combiticket
- 4 jaar
gratis
gratis
gratis
4 tot 14 jaar
1,00 EUR
2,00 EUR
2,50 EUR
+ 14 jaar
1,00 EUR
5,00 EUR
5,50 EUR
- gratis toegang tot de doolhof voor:
- leerkrachten (op vertoon van lerarenkaart)
- andersvaliden (op vertoon van cultuurkaart Zedelgem)
- ICOM-leden (op vertoon van geldige ICOM-lidkaart)
- Zedelgemse scholen en 1e graad van de Abdijschool Zevenkerken: 1 x per jaar en in schoolverband
- korting van 0,50 EUR op individueel tarief doolhof voor PlusPas-houders (op vertoon van geldige PlusPas)
- de totale opbrengst uit de verkoop van de combitickets bij het gemeentebestuur en bij de Stichting van
Caloen wordt jaarlijks evenredig tussen beide partijen verdeeld
- Verkoop consumpties
- frisdranken: 1,50 EUR
- ijsjes: 1,50 EUR (groot) en 1,00 EUR (klein)
- Verkoop toeristische brochures
- conform de retributie op de verkoop van lokaalhistorische en toeristische publicaties, promotiemateriaal
en gegidste bezoeken
C) De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een toegangsbewijs of consumptie.
D) Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning worden gevorderd overeenkomstig de
invorderingsprocedure van niet-fiscale ontvangsten.

(de integrale gemeenteraadsbeslissing kan op eenvoudig verzoek verkregen worden op financiën@zedelgem.be)

