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Prijslijst OC ’t Klokhuis 

 

Waarborg: 

€ 250,00 (enkel voor fuiven) 

Huur zalen: 

De tarieven zijn enkel van toepassing voor activiteiten van Waregemse verenigingen of plaatselijke 

afdelingen van nationale organisaties. 

Aard activiteit Grote zaal Keuken Vergaderzaal Kleedruimte Regiekamer 

Bestuursvergaderingen - - € 3,00 - - 

Activiteiten georganiseerd 

voor eigen leden 
€ 20,00 (€ 10,00)* € 10,00 € 5,00 € 5,00 € 25,00 

Activiteiten opengesteld 

voor breed publiek 
€ 50,00 (€ 15,00)* € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 25,00 

Regiekamer: tarief per prestatie met een maximum van 4 uur.  Indien op de technicus beroep 

gedaan wordt bovenop de voorziene prestatie zal, gezien de regelgeving op het 

vrijwilligerswerk, een forfaitaire vergoeding van max. € 30,00 per dag aangerekend 

worden.  Deze vergoeding zal rechtstreeks met de technicus geregeld worden. 

* dagtarief (vanaf 10u) voor het gebruik van de zaal ter voorbereiding van de activiteit 

Poetsen: 

 
Omschrijving Bedrag 

A Basis: inkom, sanitair, zaal met bar en podium € 150,00 

B Basis + keuken met toestellen € 195,00 

C Basis + kleedruimte met sanitair € 180,00 

D Vergaderlokaal € 15,00 

E Volledig A+B+C+D € 240,00 

 
inclusief voorgestelde kleine ruimtes € 270,00 

 

Eventuele meerwerken (terugplaatsen stoelen en tafels, reinigen muren,…) worden als supplement 

aangerekend in regie aan de loonkost die op dat moment van toepassing is. 

Bij een activiteit opengesteld voor een breed publiek, wordt verplicht gebruik gemaakt van een 

schoonmaakploeg, aangesteld door de lokale verantwoordelijken. 
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Dranken: 

Drank Prijs 
 

Bak 

Bavik pils (25 cl) € 0,75 € 17,00 

Bavik pils (vat 50 l) € 142,00  

Bavik pils (vat 30 l) € 87,50  

Wittekerke € 0,85 € 19,00 

Wittekerke (vat 30 l) € 95,00  

Petrus Speciale € 1,00 € 22,00 

Petrus Triple € 1,40 € 30,00 

Bavik Export € 0,85 € 19,00 

Carlsberg € 1,20 € 26,00 

Chimay (rood) € 1,70 € 36,00 

Chimay (blauw) € 1,90 € 41,00 

Westmalle € 1,40 € 30,00 

Westmalle Triple € 1,70 € 36,00 

Duvel € 1,70 € 36,00 

Leffe (blond/bruin) € 1,70 € 36,00 

Omer  € 1,70 € 36,00 

Kriek Premium € 1,10 € 24,00 

Kwaremontbier € 1,35 € 30,00 

Coca Cola (20 cl) € 0,60  

Coca Cola (1 l) € 2,10  

Schweppes (20 cl) € 1,00  

Sunito fruitsap (20 cl) € 0,50  

Bon Val fruitsap (1 l) € 1,60  

Bon Val water (20 cl) € 0,30  

Bon Val water (1 l) € 1,00  

Bon Val Limonade € 1,25  

Bon Val Limonade(20cl) € 0,40  

Eaumega Ice Tea (25cl) € 0,50  

CO2 (Cilinder 10 kg) € 40,00  

  
 

Schadevergoeding bij inbreuk verplichte drankafname:  minimum € 25,00 

Materialen: 

Beamer/Scherm   € 5,00 

Vaatwas € 10,00 

 


