FINANCIEN - Retributiereglement gemeentelijke sportactiviteiten
Dit retributiereglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 augustus 2010

Artikel 1.- Algemene bepalingen
- er wordt een retributie geheven voor de deelname aan gemeentelijke sportactiviteiten die door het
gemeentebestuur van Zedelgem worden georganiseerd
- de tarieven omvatten alle kosten met betrekking tot lesgevers, verzekering, afschrijving materieel,
accommodatie en administratie
- de retributie is verschuldigd door de deelnemer, alle deelnemers zijn slechts ingeschreven na betaling van
het volledige bedrag
Artikel 2.- De retributie wordt betaald
- bij voorkeur via overschrijving op het rekeningnummer van de gemeente
- ofwel contant bij de gemeentelijke sportdienst.
Artikel 3.- Tarieven
3§1 Tarieven voor sportlessen en -activiteiten
Lessenreeksen voor kinderen en jongeren
Danslessen

Zwemschool

Zwemlessen
Activiteiten voor kinderen en jongeren
Sport op Woensdag

30 EUR voor het 1ste trimester
25 EUR voor het 2de trimester
25 EUR voor het 3de trimester
30 EUR voor het 1ste trimester
25 EUR voor het 2de trimester
25 EUR voor het 3de trimester
25 EUR voor 10 lessen
2,50 EUR voor een losse beurt
10 EUR voor 4 namiddagen of 1ste trimester
15 EUR voor 6 namiddagen of 2de en 3de trimester
20 EUR voor 6 namiddagen waarvan één buiten de gemeente
3 EUR per losse beurt
6 EUR per losse beurt buiten de gemeente
GRATIS

Sporthappening
Lessenreeksen voor volwassenen en senioren
Overdag sporten
10 EUR voor een tienbeurtenkaart
Avond sporten
30 EUR voor het 1ste trimester
25 EUR voor het 2de trimester
25 EUR voor het 3de trimester
Aquafitness en aquarobics
38 EUR voor een tienbeurtenkaart
5 EUR voor een individuele beurt
Zwemlessen
25 EUR voor 10 lessen
2,50 EUR voor een losse beurt
Activiteiten voor volwassenen en senioren
Loop je Fit
10 EUR (1 x per week gedurende drie maanden)
25 EUR (cursus Loop je Fit)
25 EUR (2 of 3 x per week gedurende drie maanden)
60 EUR (volledig jaar)
Zedelgemse Wandeltoer
GRATIS
3§2 Tarieven voor zwemmen
Zwembad - tarieven individueel

Kinderen -14 jaar
Kinderen +14 jaar en volwassenen
Senioren 55+ en andersvalide personen
- niet-Zedelgemse scholen
- Zedelgemse scholen
Verenigingen met wekelijkse zwemlessen
Zwembad - tarieven voor groepen
Erkende instituten (max. 10 pers)
Privé groepen +14 jaar (max 20 pers)
Privé groepen -14 jaar (max 25 pers)
Scholen/verenigingen die niet komen zwemmen
ondanks een voorafgaande reservatie en die de
sportdienst niet verwittigen één dag op
voorhand
3§3 Andere tarieven
Andere
Verkoop zwembrevetten
Inzet lesgever sportdienst door derden

1 EUR
1 EUR
1 EUR
0,70 EUR per leerling, met minimum van 15 EUR per les
0,55 EUR per leerling
0,70 EUR per kind, met een minimum van 15 EUR per les
15 EUR
30 EUR (max 20 pers, ieder extra persoon betaalt 1 EUR)
30 EUR (max 25 pers, ieder extra persoon betaalt 1 EUR)
15 EUR annulatiekost

1 EUR per zwembrevet
30 EUR per uur

Artikel 4.- Annulatie cursussen
Een mogelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld gebeurt enkel op grond van medische redenen met
doktersattest. Er is geen terugbetaling bij tijdelijke onderbreking van de cursus.
Artikel 5.- 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)

