’t LAER, Okselaar
Gebruiker A
 Erkende verenigingen
 Erkende welzijnsinstanties
 Onderwijsinstellingen
 Politieke partijen
van binnen Scherpenheuvel-Zichem.

Huur zaal
Activiteit 1
-

Gesloten activiteit; enkel op uitnodiging en zonder inkom
Privéfeest

Activiteit 2
-

€ 150

Culturele activiteiten; voorstellingen voor iedereen toegankelijk of
lezing/vorming (al dan niet inkomgeld heeft geen invloed op
huurprijs)
openbare activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, maar het gaat
over niet culturele activiteiten zonder inkom
eetfeesten

Activiteit 3
-

€ 75

€ 300

Openbare activiteiten met inkom

Huur keuken
Uitsluitend afwas:

gratis

Gebruik bestek, borden, potten, pannen:

€ 25

Volledig gebruik:

€ 50

Huur vergaderlokaal

€ 10

’t LAER, Okselaar
Gebruiker B





Onderwijsinstellingen buiten Scherpenheuvel-Zichem
Provinciebesturen
Overheidsorganisaties voor jeugd, cultuur en sport
Erkende welzijnsinstanties

Huur zaal
Activiteit 1
-

Gesloten activiteit; enkel op uitnodiging en zonder inkom
Privéfeest

Activiteit 2
-

€ 450

Culturele activiteiten; voorstellingen voor iedereen toegankelijk of
lezing/vorming (al dan niet inkomgeld heeft geen invloed op
huurprijs)
openbare activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, maar het gaat
over niet culturele activiteiten zonder inkom
eetfeesten

Activiteit 3
-

€ 225

€ 900

Openbare activiteiten met inkom

Huur keuken
Uitsluitend afwas:

gratis

Gebruik bestek, borden, potten, pannen:

€ 50

Volledig gebruik:

€ 100

Huur vergaderlokaal

€ 20

’t LAER, Okselaar
Gebruiker C (*)




Privépersonen
Bedrijven
Politieke partijen van buiten Scherpenheuvel-Zichem
(*) 25 % korting op de zaal
-indien de activiteit stopt voor 19 u
-of voor personen van Scherpenheuvel-Zichem
-of voor bedrijven met maatschappelijke zetel in Scherpenheuvel-Zichem

Huur zaal
Activiteit 1
-

Gesloten activiteit; enkel op uitnodiging en zonder inkom
Privéfeest

Activiteit 2
-

€675

Culturele activiteiten; voorstellingen voor iedereen toegankelijk of
lezing/vorming (al dan niet inkomgeld heeft geen invloed op
huurprijs)
openbare activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, maar het gaat
over niet culturele activiteiten zonder inkom
eetfeesten

Activiteit 3
-

€ 338

€ 1350

Openbare activiteiten met inkom

Huur keuken
Uitsluitend afwas:

gratis

Gebruik bestek, borden, potten, pannen:

€ 75

Volledig gebruik:

€ 150

Huur vergaderlokaal

€ 100

