FINANCIEN
Financiën – Gemeentebelastingen – Retributiereglement betreffende toegang doolhof
Loppem en verkoop consumpties - beslissing
Datum vaststelling beslissing door gemeenteraad: 24 februari 2022
Datum bekendmaking beslissing op website: 2 maart 2022
Artikel 1.- Er wordt een retributie gevestigd op de toegang tot het doolhof te Loppem en de verkoop van
consumpties ter plaatse
Artikel 2.- De retributie is verschuldigd door de bezoeker.
Artikel 3.- Het bedrag van de retributie wordt bepaald als volgt:
A. Toegangsgelden
●
Individueel tarief
Bezoeker
- 4 jaar
4 tot 18 jaar
●

Doolhof
gratis
2,00 EUR

+ 18 jaar
2,00 EUR
groepstarief (groepen vanaf 15 personen)
Bezoeker
- 4 jaar
4 tot 18 jaar

Doolhof
gratis
1,50 EUR

+ 18 jaar
1,50 EUR
De Stichting van Caloen biedt combitickets aan (toegang kasteel en doolhof). Jaarlijks wordt een
afrekening opgemaakt door de Stichting van Caloen en per verkocht combiticket zal zij 1,50 EUR
doorstorten naar de gemeente.
B. Verkoop consumpties
●
frisdranken: 1,50 EUR
●
ijsjes: 1,50 EUR (groot) en 1,00 EUR (klein)
Artikel 4.- Verminderingen van het tarief
●
gratis toegang tot het doolhof voor
- leerkrachten (op vertoon van geldige lerarenkaart)
- andersvaliden (op vertoon van geldige European Disability Card) -ICOM-leden (op vertoon van geldige
ICOM-lidkaart)
- de Zedelgemse scholen, 1ste graad van de Abdijschool Zevenkerken, internaat Priorij van Bethanië:
1 x per kalenderjaar en uitsluitend in schoolverband
- gezin nieuwe inwoners, aanwezig op het door de gemeente ingerichte onthaalmoment (op vertoon
van originele bon gemeente)
●
korting van 0,50 EUR op het individueel tarief van de doolhof: houders van een PlusPas (op vertoon van
geldige PlusPas)
Artikel 5.- De retributie wordt ter plaatse in speciën of (bij voorkeur) via bancontact betaald. Voor groepen
kan uitzonderlijk een factuur worden opgemaakt die moet worden betaald binnen de 30 dagen na
ontvangst.
Artikel 6.- Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning worden gevorderd overeenkomstig de
invorderingsprocedure van niet-fiscale ontvangsten.
Artikel 7.- Het reglement treedt in voege op 1 april 2022 en vervangt alle voorgaande reglementen inzake
deze materie.

Artikel 8.- Het retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286, 287 en 288 van het
decreet lokaal bestuur.
Artikel 9.- De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.

