
40,00 € 80,00 € 160,00 €
30,00 € 60,00 € 120,00 €
80,00 € 160,00 € 320,00 €
60,00 € 120,00 € 240,00 €
50,00 € 100,00 € 200,00 €

120,00 € 240,00 € 480,00 €
100,00 € 240,00 € 480,00 €
62,50 € 125,00 € 250,00 €

185,00 € 370,00 € 740,00 €
100,00 € 240,00 € 480,00 €
62,50 € 125,00 € 250,00 €
10,00 € 20,00 € 40,00 €
75,00 € 150,00 € 300,00 €
25,00 € 50,00 € 100,00 €

185,00 € 370,00 € 740,00 €

130,00 € 260,00 € 520,00 €
10,00 € 20,00 € 40,00 €

125,00 € 250,00 € 500,00 €
165,00 € 330,00 € 660,00 €
75,00 € 150,00 € 300,00 €
15,00 € 30,00 € 60,00 €

185,00 € 370,00 € 740,00 €
25,00 € 50,00 € 100,00 €

175,00 € 385,00 € 770,00 €
100,00 € 250,00 € 500,00 €
15,00 € 30,00 € 60,00 €
50,00 € 100,00 € 200,00 €

125,00 € 250,00 € 500,00 €
210,00 € 460,00 € 920,00 €
140,00 € 325,00 € 650,00 €
20,00 € 40,00 € 80,00 €
62,50 € 125,00 € 250,00 €

150,00 € 300,00 € 600,00 €

Minigolf 2,00 € 4,00 € 1,00 €
2,00 € 2,00 € 2,00 €

150,00 €

Retributies voor de verhuring van gemeentelijke sportinfrastructuur

Type zaal Huurretributie And. jongeren And. volwassenen Andere Voorwaarden

Kleine zalen
Per seizoen (1u/week behalve tijdens schoolvakanties) 
Per dag (toernooi, meeting) Wat met de entiteiten die al een gemeentelijke sportinfrastructuur bezetten?
Stage (5 dagen) Schoonmaak is voor rekening van de huurder

Middelgrote zalen
Per seizoen (1u/week behalve tijdens schoolvakanties) 
Per dag (toernooi, meeting) Wat met de entiteiten die al een gemeentelijke sportinfrastructuur bezetten?
Stage (5 dagen) Schoonmaak is voor rekening van de huurder

Grote zalen 
Per seizoen (1u/om de twee weken, behalve tijdens schoolvakanties)
Per dag Schoonmaak is voor rekening van de huurderStage (5 dagen)

Simonetzaal

Per seizoen (1u om de 2 weken, behalve tijdens break van 15 augustus tot 15 juni)
Per dag Schoonmaak is voor rekening van de huurderPer uur
Bar voor het seizoen (ter beschikking tot 1u30 na de bezetting van de zaal)
Bar per dag of per uur
Stage (5 dagen)

Jesse Owensstadion 

Huurretributie And. club jongeren And. club volwassenen Andere Voorwaarden

Atletiekpiste
Per seizoen voor trainingen van 1u (van 15 augustus tot 15 juni behalve tijdens break) De piste mag gedeeld worden
Per uur
Stage (5 dagen)

Piste + grasveld

Per seizoen voor trainingen van 1u (van 15 augustus tot 15 juni behalve tijdens break) De piste kan gedeeld worden / grasveld toegankelijk tot 15 mei
Per dag (toernooi, meeting)
Per uur
Stage (5 dagen) De piste mag gedeeld worden

Kleedruimte Per dag 

Voetbalveld

Type terrein Huurretributie And. club jongeren And. club volwassenen Andere Voorwaarden

Grasveld  

Per seizoen voor trainingen van 1u30 (van 15 augustus tot 15 mei behalve tijdens break) ½  terrein elke week + 1 kleedkamer 
Per seizoen voor kampioenschappen + beker 1 terrein om de twee weken + 2 kleedkamers 
Per vriendschappelijke wedstrijd 1 terrein + 2 kleedkamersPer dag (toernooi, meeting)
Stage (5 dagen)

Synthetisch veld  

Per seizoen voor trainingen van 1u30 (van 15 augustus tot 15 mei behalve tijdens break) ½  terrein elke week + 1 kleedkamer 
Per seizoen voor kampioenschappen + beker 1 terrein om de twee weken + 2 kleedkamers
Per vriendschappelijke wedstrijd 1 terrein + 2 kleedkamers Per dag (toernooi, meeting)
Stage (5 dagen)

Huurretributie - 12 jaar / + 60 jaar volwassenen Anderlechtse clubs of verenigingen Voorwaarden
Prijs voor 1 parcours

Waarborg per bal
Privé (2 uur) Buiten de openbare openingstijden

Kleine zalen:  Zalen Lemmens 1, athénée Bracops Lambert, bassisschool Goede Lucht (K9), Scheut (L7), Veeweide (L1/12), école Bracops Lambert, La Roue (P21), Les Marronniers (P6/13) Maurice Carême (P22), Scherdemael (P14), zaal Demosthenes
Middelgrote zalen:  Zaal Lemmens 2, bassischool Dertien (L13), école Clair Soleil (P1), Les Asters (P19), Les Etangs (P18), Les Peupliers (P16), Pierre Lairin (P17), Les Tilleuls (P12), institut Marius Renard, Marius Renard annexe, Erasme (P24)
Grote zalen: école Les Trèfles (P23)
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