A.

VERHUUR VAN INFRASTRUCTUUR

1) VERHUUR VAN DE TERREINEN
ERCH wordt verantwoordelijk voor het verhuur van de terreinen aan derden. Zij
regelen hiervoor de administratie en rekenen hiervoor volgende tarieven aan:
Per uur
Kunstgrasveld

A

B

C

D

E

30

45

60

90

135

Grasveld

25

37,5

50

75

112,5

Groep A: Gesubsidieerde verenigingen en lokale afdelingen van democratische politieke partijen
Groep B: Hoeilaartse scholen, APKO (Academie voor Podiumkunsten Overijse) verenigingen
aangesloten bij een raad en/of erkende verenigingen
Groep C: Andere verenigingen en niet-commerciële organisaties van Hoeilaart
Groep D: Inwoners en commerciële organisaties van Hoeilaart*
Groep E: Verenigingen, inwoners en commerciële organisaties niet van Hoeilaart
De toewijzing van de individuele en jaarreservaties gebeuren door ERCH,
rekening houdend met hun eigen wedstrijd en trainingsschema. ERCH zal
tweewekelijks op zaterdag rond 16 uur een tijdslot van 1,5 uur op het
kunstgrasveld vrijhouden voor de wedstrijden van Dynamo Wijndaal. Zij nemen
hiervoor zelf contact op met Dynamo Wijndaal.
Holar voorziet een sleutel/code voor elke nieuwe jaarreservatie en 2
reservecodes/sleutels voor éénmalige reservaties. Deze sleutel geeft hen
toegang tot de terreinen en de kleedkamers. Deze sleutels/codes worden ter
beschikking gegeven aan ERCH, die ze op zijn beurt aan de huurders doorgeeft.
Holar houdt het voorrecht en voorrang om de terreinen gratis te huren voor eigen
activiteiten.
De huurders van de terreinen vallen qua regelgeving onder het reglement ‘verhuur
van de gemeentelijke infrastructuren’ goedgekeurd door de gemeenteraad op 18
december 2015 (https://www.hoeilaart.be/sites/default/files/media/16122015pt06_verhuurreglement_gemeentelijke_infrastructuurreglement_verhuur_gemeentelijke_infrastructuur_2015_12_08gezienengoedgekeurd.pdf) voor volgende punten:
 Artikel 3: richtlijnen
 Artikel 4: taalgebruik
 Artikel 5: publiciteit/promotie
 Artikel 6: billijke vergoeding
 Artikel 7: materiaal/infrastructuur
 Artikel 9: Opzegging, wijziging, annulatie



Artikel 10: Verantwoordelijkheid en sancties

De facturatie aan de huurders gebeurt tweemaandelijks door ERCH

2) VERHUUR VAN DE KANTINE
ERCH wordt verantwoordelijk voor het verhuur van de kantine aan derden. Zij
regelen hiervoor de administratie en rekenen hiervoor volgende tarieven aan:
a) Gedurende het voetbalseizoen tijdens de openingsuren van de kantine

Gedurende het voetbalseizoen (augustus-mei afhankelijk van de
wedstrijdkalender) opent ERCH zelf de kantine tijdens bepaalde trainingsuren en
wedstrijduren. Wanneer een voetbalveld wordt gehuurd tijdens deze
openingsuren van de kantine zijn de opbrengsten van de uitbating van de
kantine voor ERCH en kan de kantine niet gehuurd worden.
b) Gedurende het voetbalseizoen tijdens de sluitingsuren van de kantine
Gedurende het voetbalseizoen (augustus-mei afhankelijk van de
wedstrijdkalender) is de kantine buiten trainingsuren en wedstrijduren gesloten,
maar kan de huurder de kantine toch huren. ERCH voorziet dan toogpersoneel
aan een uurtarief van €25 per ingezette persoon. De opbrengsten van deze
uitbating zijn ook ten bate van ERCH, dit wel aan de normale tarieven van de
kantine.
c) Buiten het voetbalseizoen de kantine huren
Buiten het voetbalseizoen (mei-augustus afhankelijk van de wedstrijdkalender) is
de kantine gesloten. De huurder kan dan de kantine huren in eigen beheer
zonder toogpersoneel van ERCH. De huurder is dan zelf verantwoordelijk voor de
aankoop van de etenswaren en dranken, ERCH zorgt ervoor dat hun stock niet
beschikbaar is. Dit zijn de geldende tarieven:
Per dag
Cafetaria en keuken
(zonder gebruik van
voetbalveld)

A en B
€75/dag

C&D
€150/dag

E
€300/dag

Holar voorziet een sleutel/code voor éénmalige reservaties. Deze sleutel geeft
hen toegang tot de cafétaria. Deze sleutels/codes worden ter beschikking
gegeven aan ERCH, die ze op zijn beurt aan de huurders doorgeeft.
De huurders van de cafétaria buiten het voetbalseizoen vallen qua regelgeving
onder het reglement ‘verhuur van de gemeentelijke infrastructuren’ goedgekeurd
door
de
gemeenteraad
op
18
december
2015
(https://www.hoeilaart.be/sites/default/files/media/16122015-

pt06_verhuurreglement_gemeentelijke_infrastructuurreglement_verhuur_gemeentelijke_infrastructuur_2015_12_08gezienengoedgekeurd.pdf) voor volgende punten:
 Artikel 3: richtlijnen
 Artikel 4: taalgebruik
 Artikel 5: publiciteit/promotie
 Artikel 6: billijke vergoeding
 Artikel 7: materiaal/infrastructuur
 Artikel 9: Opzegging, wijziging, annulatie
 Artikel 10: Verantwoordelijkheid en sancties
ERCH is verantwoordelijk om de kantine, de keuken (inclusief frietketel, aanrecht
en koelkast) en het sanitair in propere staat aan te bieden aan de verhuurder.
De verhuurder is na afloop van zijn evenement verplicht de kantine, de keuken
en het sanitair in dezelfde staat achter te laten als hij ze aangeboden gekregen
heeft. Indien dit niet het geval is dan kan ERCH de poetskosten op de huurder
verhalen. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van zijn afval
en mag hiervoor geen gebruik maken van de voorzieningen en afvalverwerking
van ERC Hoeilaart.
d) Buiten het voetbalseizoen de terreinen huren en drank verkopen zonder
gebruik kantine
Huurders van de voetbalvelden hebben ook de mogelijkheid om een buitentoog
te organiseren, zonder uitbating van de kantine. De huurder krijgt dan toegang
tot water en elektriciteit en betaalt hiervoor een vergoeding van €25 aan ERCH.
Holar voorziet een sleutel/code voor éénmalige reservaties. Deze sleutel geeft
hen toegang tot de infrastructuur via de poort en de kleedkamers indien nodig.
Deze sleutels/codes worden ter beschikking gegeven aan ERCH, die ze op zijn
beurt aan de huurders doorgeeft.
De huurders vallen qua regelgeving onder het reglement ‘verhuur van de
gemeentelijke infrastructuren’ goedgekeurd door de gemeenteraad op 18
december 2015 (https://www.hoeilaart.be/sites/default/files/media/16122015pt06_verhuurreglement_gemeentelijke_infrastructuurreglement_verhuur_gemeentelijke_infrastructuur_2015_12_08gezienengoedgekeurd.pdf) voor volgende punten:
 Artikel 3: richtlijnen
 Artikel 4: taalgebruik
 Artikel 5: publiciteit/promotie
 Artikel 6: billijke vergoeding
 Artikel 7: materiaal/infrastructuur
 Artikel 9: Opzegging, wijziging, annulatie
 Artikel 10: Verantwoordelijkheid en sancties
De verhuurder is na afloop van zijn evenement verplicht de infrastructuur en het
sanitair in dezelfde staat achter te laten als hij ze aangeboden gekregen heeft.

Indien dit niet het geval is dan kan ERCH de poetskosten op de huurder
verhalen. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van zijn afval
en mag hiervoor geen gebruik maken van de voorzieningen en afvalverwerking
van ERC Hoeilaart.

