Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal | Brusselstraat 15 | 1760 Roosdaal
GC Het Koetshuis | Strijtemplein 15 | 1760 Roosdaal | Tel. 054 89 49 00 |
www.koetshuisroosdaal.be | info@koetshuisroosdaal.be
Bank: IBAN BE95 0910 1780 2458 | BTW-nummer: BE 0896.178.545

RESERVATIEFORMULIER voor het gebruik van de SCHOUWBURG
van Gemeenschapscentrum Het Koetshuis
GEGEVENS VAN DE AANVRAGER, handelend als
Cat. A

Erkende Roosdaalse
vereniging
en samenwerkingsverband

Cat. B

privépersoon of voor een
Cat. C

Roosdaalse
inwoner

Niet-erkende
Roosdaalse
vereniging

vereniging/organisatie:

Cat. D

NietRoosdaalse
vereniging

Cat. E

Bedrijven en commerciële
organisaties &
Niet-Roosdaalse inwoners

Naam organisatie
Naam aanvrager

Dhr.

Straat

Nummer/bus

Postcode

Gemeente

Telefoon overdag

GSM

Emailadres

BTW-nr
Podiumactiviteit (theater,
zang, muziek, comedy, …)

Aard van de activiteit
Activiteit + periode
gebruik

Bijkomend(e)
dagde(e)l(en)

Film, lezing, vorming,
conferentie, presentatie, …

Bijkomend
dagdeel

Plechtigheid

Datum 1):

van

uur tot

uur

Aanvang activiteit:

uur

Datum 2):

van

uur tot

uur

Aanvang activiteit:

uur

Datum 3):

van

uur tot

uur

Aanvang activiteit:

uur

Datum 1):

van

uur tot

uur

Datum 2):

van

uur tot

uur

Datum 3):

van

uur tot

uur

Ondersteuning & aanwezigheid
van TECHNISCH ASSISTENT
38,00 € incl. BTW per uur
TICKETS
(max. 275 tickets)

Nee

Datum 1):

van

uur tot

uur

Datum 2):

van

uur tot

uur

Datum 3):

van

uur tot

uur

Ja, we wensen niet-genummerde tickets.

Ja, we wensen genummerde tickets.
Naam
uitvoerder(s)

Naam voorstelling
Ticketprijzen

Mevr.

Basisprijs:

€

Prijs VVK, leden:

Contactpersoon voor ticketverkoop

€

Tel.:

Mag deze activiteit vermeld worden op de website en in het gemeentelijk informatieblad?
De aanvrager

Ja

| Nee

Handtekening
Door ondertekening van dit formulier verklaart de aanvrager
zich akkoord met de bepalingen van het gebruiks- en
retributiereglement (zie www.koetshuisroosdaal.be).

Datum: …..... / …..... / ……........

Hieronder niets invullen. Voorbehouden aan de administratie.
AANREKENING RETRIBUTIE

TARIEVEN (inclusief

Prijs voor gebruik(en) infrastructuur. Zie tarieven op keerzijde.

21% BTW)

………………………………………………………….…………………………..€

Prijs voor diensten

………………………………………………………….…………………………..€

Algemeen Totaal

………………………………………………………….…………………………..€

BEVESTIGING VAN GEBRUIK

TE BETALEN RETRIBUTIE:

De coördinator keurt hierbij het hogervermelde gebruik goed, in
opdracht van het directiecomité van Autonoom Gemeentebedrijf
Roosdaal

Datum …..……/………../………………

6% of

Geert VANDENHOUWE
Algemeen coördinator

Cultuurcheque week/weekend

Prijs gebruik (incl. BTW):

…….………………………………………….. €

Prijs diensten (incl. BTW):

…….………………………………………….. €

TOTAAL:

…….………………………………………….. €

Retributie voor het gebruik van de schouwburg van Gemeenschapscentrum Het Koetshuis
Besluit van 22/10/2019 van de raad van bestuur van AGB Roosdaal

Categorie A

Aard van de gebruiker

Podiumactiviteit
(2 opeenvolgende dagdelen)
Film, lezing, vorming,
conferentie, presentatie, …
Extra-dagdeel week voor- of
namiddag
Extra-dagdeel avond of weekend
Privé-ceremonie

Erkende Roosdaalse
vereniging, school,
politieke partij &,
samenwerkingsverband

Categorie B
Roosdaalse
inwoner
privé-gebruik

Categorie C
Niet-erkende
Roosdaalse
vereniging

Categorie D

Categorie E

Niet-Roosdaalse
vereniging

Bedrijven,
commerciële
organisatie &
niet-Roosdaalse
inwoner privégebruik

400,00 €

450,00 €

450,00 €

500,00 €

500,00 €

300,00 €

350,00 €

350,00 €

350,00 €

400,00 €

100,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

200,00 €

150,00 €
Nvt

200,00 €
350,00 €

200,00 €
Nvt

200,00 €
Nvt

250,00 €
400,00 €

Alle bovenvermelde bedragen zijn inclusief BTW.
Bij terbeschikkingstellingen van infrastructuur met tussenkomst van het AGB in de organisatie van de activiteit is het BTWtarief van 6% van toepassing, bij terbeschikkingstellingen zonder tussenkomst van het AGB in de organisatie van de
activiteit is het BTW-tarief van 21% van toepassing.
Gebruik tijdens opeenvolgende dagen:
Dag 1 =100% - Dag 2= 75% - Dag 3 en volgende = 50%. Bijkomende dagdelen worden niet in rekening gebracht.
Retributie voor technische ondersteuning:
4 uren inclusief bij gebruik voor podiumactiviteit en film, lezing, vorming, conferentie, presentatie, … Voor ieder bijkomend
uur bedraagt de retributie 38,00 euro (inclusief 21% BTW) per uur.
Retributie voor schoonmaak: 80,00 euro (inclusief 21% BTW) per gebruik, bij meerdaagse voorstelling van eenzelfde
organisatie, wordt deze retributie per dag van gebruik aangerekend.
Gebruik en schoonmaak tafelrokken: 2,00 euro/rok (inclusief 21% BTW)
Administratiekosten voor annulering van een reservatie: 12,50 euro (inclusief 21% BTW)

Goed om weten:
- Deze reservatie is definitief na betaling van de retributie en de waarborg ten bedrage van 100,00 €.
- Te vinden in het e-loket op www.koetshuisroosdaal.be of te verkrijgen:
1) het gebruiksreglement voor de schouwburg van gemeenschapscentrum Het Koetshuis .
2) het retributiereglement op de ticketverkoop via gemeenschapscentrum Het Koetshuis voor
voorstellingen van externe organisaties.
- Toepassing van de wetgeving op de geluidsnormering: de schouwburg van gemeenschapscentrum is
ingeschaald in de categorie tot 95 db (het besluit van 14/01/ 2013 van het directiecomité en het besluit van
19/03/2013 van de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal).
- Zorg voor een goede en vriendelijke ontvangst van de artiesten en/of het gezelschap en het publiek.
- Bij annulering van een reservatie wordt een reservatiekost ten bedrage van 12,50 € (inclusief BTW)
aangerekend.
- Voor deze infrastructuur werd een jaartarief voor de billijke vergoeding betaald. De organisator blijft, indien
van toepassing, verantwoordelijk voor de naleving van de wet op de auteursrechten. Aanvraag & info:
www.sabam.be
- Nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren!
Voor alle info voor reservaties > Kantoor Gemeenschapscentrum Het Koetshuis:
Telefoon: 054 89 49 00 | E-mail info@koetshuisroosdaal.be | www.koetshuisroosdaal.be | Openingstijden:
iedere werkdag van 8.30 tot 12.00 uur + dinsdag van 18.00 tot 19.30 uur + woensdag 13.30 tot 16.00 uur
Het Gemeenschapscentrum Het Koetshuis van Roosdaal wordt beheerd door Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

