Tarieven binnenaccommodatie sporthal
Tarieven voor individuen en verenigingen zowel binnen als buiten Ninove

Tarieven grote zaal
 16 euro/uur voor 3/3 zaal (1)
 12 euro/uur voor 2/3 zaal (1)
 6 euro/uur voor 1/3 zaal (1)

Tarieven polyvalente zaal (beneden)
 6 euro/uur

Tarieven judozaal
 6 euro/uur voor de judozaal (1)

Tarieven Turnzaal
 6 euro/uur voor de turnzaal (1)

Tarieven vergaderzaal
 gratis voor sportverenigingen aangesloten bij de sportraad
 5 euro per dagdeel voor andere verenigingen en organisaties waarbij een dag bestaat uit drie dagdelen:
 de voormiddag van 8 uur tot 12 uur
 de namiddag van 13 uur tot 18 uur
 de avond van 19 uur tot einde activiteit
(1) met inbegrip van het gebruik van de kleedkamers en de douches.

Ninoofse onderwijsinstellingen, jeugd (tot 16 jaar) en jeugdverenigingen
van Ninove, én alle instellingen voor gehandicapten tot uiterlijk 18 uur
Tarieven grote zaal
 6 euro/uur voor 3/3 zaal (1)
 4 euro/uur voor 2/3 zaal (1)
 2 euro/uur voor 1/3 zaal (1)

Tarieven polyvalente zaal (beneden)
 2 euro per uur

Tarieven judozaal
 2 euro per uur voor de judozaal (1)

Tarieven turnzaal
 2 euro per uur voor de turnzaal (1)

Tarieven vergaderzaal
 2 euro per dagdeel
(1) met inbegrip van het gebruik van de kleedkamers en de douches.

Verhuur van kleedkamers
 2 euro per persoon
 10 euro per groep vanaf 5 personen
De retributie is van toepassing voor alle gebruikers van de kleedkamers en douches die geen gebruik maken van de accommodatie van de
sporthal.

Boete
Een retributie van 75 euro wordt aangerekend aan individuele personen en aan verenigingen die: - het sportmateriaal niet opbergen in de
voorziene ruimte - flessen, blikken, e.d. achterlaten en alcoholische dranken gebruiken in de kleedkamers.

Meer info lees je in het reglement.

Contact informatie
Sportdienst
Sporthal 't Sportstekske
Parklaan 15
9400 Ninove
T 054 50 53 50
sport@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 08:30 tot 12:00, van 12:30 tot 23:59
Morgen open van 08:30 tot 12:00, van 12:30 tot 23:59
Alle informatie

