
BIJLAGE: TARIEVEN MET BETREKKING TOT DE 
OCCASIONELE HUUR VAN DE ZALEN
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Ceres zaal

Stadhuis - M. Van Meenenplein 39 – 1060 Sint-Gillis

Deze zaal  mag niet  ter  beschikking worden gesteld  van particulieren (huwelijksrecepties en -verjaardagen, 
doopfeesten, communiefeesten, …).

Tarief  1:  Verenigingen en/of  niet-gemeentescholen van Sint-Gillis,  gewestelijke,  communautaire  en federale 
overheidsdiensten, OF indien film of fotoreportages, projecten uitgevoerd door studenten in het kader van hun 
studies;

Tarief 2: Verenigingen zonder winstoogmerk die niet afkomstig zijn uit Sint-Gillis met een culturele, sportieve 
en/of sociale intrest voor de gemeente Sint-Gillis OF indien film of fotoreportages, projecten met een culturele of 
sociale intrest voor de gemeente Sint-Gillis;

 Tarief 3: natuurlijke en rechtspersonen die niet staan vermeld in de onder tarief 1 en 2 vermelde categorieën OF 
projecten die niet beantwoorden aan de criteria van de tarieven 1 en 2;

Capaciteit: 100 personen "rechtstaand" of 50 personen zittend;

Waarborg: 250 €, teruggestort bij de plaatsbeschrijving bij uittrede;

Zaalbeheerder: logistiek Stadhuis (secretariat.1060@stgilles.irisnet.be) – 02/536.17.91.

De zalen kunnen worden gehuurd vanaf 08.30 uur. De zalen kunnen onder geen enkel beding nog na 23.30 uur 
worden gebruikt.

Tarief n°1: Tarief n°2: Tarief n°3:

Van maandag tot vrijdag, van 
08.30 tot 17.00 uur

150 € 300 € 800 €

Weekend en feestdagen van 
9u tot 17u

X 2 X 2 X 2

Voor elk begonnen extra uur 
(wordt bedoeld met elk 
begonnen extra uur één uur 
die zich noodzakelijk 
toevoegd aan het forfait)

Van maandag tot vrijdag

weekends en feestdagen: 

50 €

X2 €

75 €

X2 €

100 €

X2 €
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Trouwzaal

Stadhuis - M. Van Meenenplein 39 – 1060 Sint-Gillis

Deze zaal maakt deel uit van de "piano nobile" van het Stadhuis.

Deze zaal  mag niet  ter  beschikking worden gesteld  van particulieren (huwelijksrecepties en -verjaardagen, 
doopfeesten, communiefeesten, …).

Tarief  1:  Verenigingen en/of  niet-gemeentescholen van Sint-Gillis,  gewestelijke,  communautaire  en federale 
overheidsdiensten, OF indien film of fotoreportages, projecten uitgevoerd door studenten in het kader van hun 
studies;

Tarief 2: Verenigingen zonder winstoogmerk die niet afkomstig zijn uit Sint-Gillis met een culturele, sportieve 
en/of sociale intrest voor de gemeente Sint-Gillis OF indien film of fotoreportages, projecten met een culturele of 
sociale intrest voor de gemeente Sint-Gillis;

 Tarief 3: natuurlijke en rechtspersonen die niet staan vermeld in de onder tarief 1 en 2 vermelde categorieën OF 
projecten die niet beantwoorden aan de criteria van de tarieven 1 en 2;

Capaciteit: 200 personen "rechtstaand" of 100 personen zittend; 

Waarborg: 500 €, teruggestort bij de plaatsbeschrijving bij uittrede;

Zaalbeheerder: logistiek Stadhuis (secretariat.1060@stgilles.irisnet.be) – 02/536.17.91.

De zalen kunnen worden gehuurd vanaf 08.30 uur. De zalen kunnen onder geen enkel beding nog na 23.30 uur 
worden gebruikt.

Tarief n°1: Tarief n°2: Tarief n°3:

Van maandag tot vrijdag, van 
08.30 tot 17.00 uur

200 € 500 € 1.000 €

Weekend en feestdagen van 
9u tot 17u

X 2 X 2 X 2

Voor elk begonnen extra uur 
(wordt  bedoeld  met  elk 
begonnen extra uur één uur 
die  zich  noodzakelijk 
toevoegd aan het forfait)

Van maandag tot vrijdag 50 € 75 € 100 €

3

mailto:secretariat.1060@stgilles.irisnet.be


weekends en feestdagen: X2 € X2 € X2 €
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Europazaal 

Stadhuis - M. Van Meenenplein 39 – 1060 Sint-Gillis

Deze zaal maakt deel uit van de "piano nobile" van het Stadhuis.

Deze zaal  mag niet  ter  beschikking worden gesteld  van particulieren (huwelijksrecepties en -verjaardagen, 
doopfeesten, communiefeesten, …).

Tarief  1:  Verenigingen en/of  niet-gemeentescholen van Sint-Gillis,  gewestelijke,  communautaire  en federale 
overheidsdiensten, OF indien film of fotoreportages, projecten uitgevoerd door studenten in het kader van hun 
studies;

Tarief 2: Verenigingen zonder winstoogmerk die niet afkomstig zijn uit Sint-Gillis met een culturele, sportieve 
en/of sociale intrest voor de gemeente Sint-Gillis OF indien film of fotoreportages, projecten met een culturele of 
sociale intrest voor de gemeente Sint-Gillis;

 Tarief 3: natuurlijke en rechtspersonen die niet staan vermeld in de onder tarief 1 en 2 vermelde categorieën OF 
projecten die niet beantwoorden aan de criteria van de tarieven 1 en 2;

Capaciteit: 200 personen "rechtstaand" of 100 personen zittend; 

Waarborg: 500 €, teruggestort bij de plaatsbeschrijving bij uittrede;

Zaalbeheerder: logistiek Stadhuis (secretariat.1060@stgilles.irisnet.be) – 02/536.17.91.

De zalen kunnen worden gehuurd vanaf 08.30 uur. De zalen kunnen onder geen enkel beding nog na 23.30 uur 
worden gebruikt. 

Tarief n°1: Tarief n°2: Tarief n°3:

Van maandag tot vrijdag, van 
08.30 tot 17.00 uur

200 € 500 € 1.000 €

Weekend en feestdagen van 
9u tot 17u

X 2 X 2 X 2

Voor elk begonnen extra uur 
(wordt  bedoeld  met  elk 
begonnen extra uur één uur 
die  zich  noodzakelijk 
toevoegd aan het forfait)

Van maandag tot vrijdag

weekends en feestdagen: 

50 €

X2 €

75 €

X2 €

100 €

X2 €
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Raadzaal 

 Stadhuis

M. Van Meenenplein 39 – 1060 Sint-Gillis

Deze zaal maakt deel uit van de "piano nobile" van het Stadhuis.

Deze zaal  mag niet  ter  beschikking worden gesteld  van particulieren (huwelijksrecepties en -verjaardagen, 
doopfeesten, communiefeesten, …)

Tarief  1:  Verenigingen en/of  niet-gemeentescholen van Sint-Gillis,  gewestelijke,  communautaire  en federale 
overheidsdiensten, OF indien film of fotoreportages, projecten uitgevoerd door studenten in het kader van hun 
studies;

Tarief 2: Verenigingen zonder winstoogmerk die niet afkomstig zijn uit Sint-Gillis met een culturele, sportieve 
en/of sociale intrest voor de gemeente Sint-Gillis OF indien film of fotoreportages, projecten met een culturele of 
sociale intrest voor de gemeente Sint-Gillis;

 Tarief 3: natuurlijke en rechtspersonen die niet staan vermeld in de onder tarief 1 en 2 vermelde categorieën OF 
projecten die niet beantwoorden aan de criteria van de tarieven 1 en 2;

Capaciteit: 200 personen "rechtstaand" of 100 personen zittend; 

Waarborg: 500 €, teruggestort bij de plaatsbeschrijving bij uittrede;

Zaalbeheerder: logistiek Stadhuis (secretariat.1060@stgilles.irisnet.be) – 02/536.17.91. 

De zalen kunnen worden gehuurd vanaf 08.30 uur. De zalen kunnen onder geen enkel beding nog na 23.30 uur 
worden gebruikt.

Tarief n°1: Tarief n°2: Tarief n°3:

Van maandag tot vrijdag, van 
08.30 tot 17.00 uur

200 € 500 € 1.000 €

Weekend en feestdagen van 
9u tot 17u

X 2 X 2 X 2

Voor elk begonnen extra uur 
(wordt  bedoeld  met  elk 
begonnen extra uur één uur 
die  zich  noodzakelijk 
toevoegd aan het forfait)

Van maandag tot vrijdag

weekends en feestdagen: 

50 €

X2 €

75 €

X2 €

100 €

X2 €
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Kabinetten van de Schepenen en van de Gemeentesecretaris:

Stadhuis

M. Van Meenenplein 39 – 1060 Sint-Gillis

Verhuur uitsluitend in het kader van filmopnames (zowel kunst- als reclamefilms), televisie-uitzendingen of het 
maken van fotoreportages (zowel kunst- als reclamefoto's);

Tarief 1: opnames of fotoreportages door studenten in het kader van een schoolopdracht; 

Tarief 2: projecten van cultureel en / of sociaal belang voor de gemeente Sint-Gillis; 

Tarief 3: projecten die niet beantwoorden aan de onder tarief 1 en 2 vermelde criteria; 

Beheerder: logistiek Stadhuis (secretariat.1060@stgilles.irisnet.be) – 02/536.17.91. 

De zalen kunnen worden gehuurd vanaf 08.30 uur. De zalen kunnen onder geen enkel beding nog na 23.30 uur 
worden gebruikt.

De gratische bezetting van deze zalen is niet van toepassing van maandag tot vrijdag na 17u00 alsook in de 
weekends en de feestdagen.

Tarief n°1: Tarief n°2: Tarief n°3:

Van maandag tot vrijdag, van 
08u30 tot 17u00

Gratis Gratis 700 €

Weekends en feestdagen van 
09u00 tot 17u00

Niet van toepassing Niet van toepassing X2

Voor elk  begonnen extra uur 
(wordt  bedoeld  met  elk 
begonnen extra  uur  één  uur 
die  zich  noodzakelijk 
toevoegd aan het forfait)

Van maandag tot vrijdag

weekends en feestdagen: 

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

75 €

X2
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Administratieve kantoren 

Stadhuis

M. Van Meenenplein 39 – 1060 Sint-Gillis

Verhuur uitsluitend in het kader van filmopnames (zowel kunst- als reclamefilms), televisie-uitzendingen of het 
maken van fotoreportages (zowel kunst- als reclamefoto's);

Beheerder: logistiek Stadhuis (secretariat.1060@stgilles.irisnet.be) – 02/536.17.91. 

Tarief 1: opnames of fotoreportages door studenten in het kader van een schoolopdracht;

Tarief 2: projecten van cultureel en / of sociaal belang voor de gemeente Sint-Gillis; 

Tarief 3: projecten die niet beantwoorden aan de onder tarief 1 en 2 vermelde criteria; 

Beheerder: logistiek Stadhuis (secretariat.1060@stgilles.irisnet.be) – 02/536.17.91.

De zalen kunnen worden gehuurd vanaf 08.30 uur. De zalen kunnen onder geen enkel beding nog na 23.30 uur 
worden gebruikt.

De gratische bezetting van deze zalen is niet van toepassing van maandag tot vrijdag na 17u00 alsook in de 
weekends en de feestdagen.

Tarief n°1: Tarief n°2: Tarief n°3:

Van maandag tot vrijdag, van 
08u30 tot 17u00

Gratis Gratis 700 €

Weekends en feestdagen van 
09u00 tot 17u00

Niet van toepassing Niet van toepassing X2

Voor elk  begonnen extra uur 
(wordt  bedoeld  met  elk 
begonnen extra  uur  één  uur 
die  zich  noodzakelijk 
toevoegd aan het forfait)

Van maandag tot vrijdag

weekends en feestdagen: 

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

75 €

X2
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"Hal Sociale zaken" 

Stadhuis

M. Van Meenenplein 39 – 1060 Sint-Gillis

Verhuur uitsluitend in het kader van filmopnames (zowel kunst- als reclamefilms), televisie-uitzendingen of het 
maken van fotoreportages (zowel kunst- als reclamefoto's);

Tarief 1: opnames of fotoreportages door studenten in het kader van een schoolopdracht;

Tarief 2: projecten van cultureel en / of sociaal belang voor de gemeente Sint-Gillis; 

Tarief 3: projecten die niet beantwoorden aan de onder tarief 1 en 2 vermelde criteria; 

Beheerder: logistiek Stadhuis (secretariat.1060@stgilles.irisnet.be) – 02/536.17.91. 

De hal van de Sociale zaken kan worden gehuurd vanaf 08.30 uur. De zalen kunnen onder geen enkel beding 
nog na 23.30 uur worden gebruikt.

De gratische bezetting van deze zalen is niet van toepassing van maandag tot vrijdag na 17u00 alsook in de 
weekends en de feestdagen.

Tarief n°1: Tarief n°2: Tarief n°3:

Van maandag tot vrijdag, van 
08u30 tot 17u00

Gratis Gratis 600 €

Weekends en feestdagen van 
09u00 tot 17u00

Niet van toepassing Niet van toepassing X2

Voor elk  begonnen extra uur 
(wordt  bedoeld  met  elk 
begonnen extra  uur  één  uur 
die  zich  noodzakelijk 
toevoegd aan het forfait)

Van maandag tot vrijdag

weekends en feestdagen: 

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

75 €

X2
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Gangen van het Stadhuis: 

Stadhuis

M. Van Meenenplein 39 – 1060 Sint-Gillis

Verhuur uitsluitend in het kader van filmopnames (zowel kunst- als reclamefilms), televisie-uitzendingen of het 
maken van fotoreportages (zowel kunst- als reclamefoto's);

Tarief 1: opnames of fotoreportages door studenten in het kader van een schoolopdracht; 

Tarief 2: projecten van cultureel en / of sociaal belang voor de gemeente Sint-Gillis; 

Tarief 3: projecten die niet beantwoorden aan de onder tarief 1 en 2 vermelde criteria; 

De oppervlakte van de gangen wordt afgebakend door de glazen deuren. Het gaat daarbij om volgende gangen: 

- Gang Financiën;

- Gang Gemeente-eigendommen;

- Gang Onderwijs;

- Gang Stedenbouw;

- Gang Trouwzaal;

- Gang Raadzaal;

Beheerder: logistiek Stadhuis (secretariat.1060@stgilles.irisnet.be) – 02/536.17.91. 

De volgende tarieven zijn vastgesteld “per gang”

De gratische bezetting van de gangen is niet van toepassing van maandag tot vrijdag na 17u00 alsook in de 
weekends en de feestdagen.

Tarief n°1: Tarief n°2: Tarief n°3:

Van maandag tot vrijdag, van 
08u30 tot 17u00

Gratis Gratis 600 €

Weekends en feestdagen van 
09u00 tot 17u00

Niet van toepassing Niet van toepassing X2

Voor elk  begonnen extra uur 
(wordt  bedoeld  met  elk 
begonnen extra  uur  één  uur 
die  zich  noodzakelijk 
toevoegd aan het forfait)

Van maandag tot vrijdag

weekends en feestdagen: 

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

75 €

X2
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"Rotondes" van het Stadhuis: 

Stadhuis

M. Van Meenenplein 39 – 1060 Sint-Gillis

Verhuur uitsluitend in het kader van filmopnames (zowel kunst- als reclamefilms), televisie-uitzendingen of het 
maken van fotoreportages (zowel kunst- als reclamefoto's);

Tarief 1: opnames of fotoreportages door studenten in het kader van een schoolopdracht;

Tarief 2: projecten van cultureel en / of sociaal belang voor de gemeente Sint-Gillis; 

Tarief 3: projecten die niet beantwoorden aan de onder tarief 1 en 2 vermelde criteria; 

Beheerder: logistiek Stadhuis (secretariat.1060@stgilles.irisnet.be) – 02/536.17.91. 

De rotondes kunnen worden gehuurd vanaf 08.30 uur. De rotondes kunnen onder geen enkel beding nog na 
23.30 uur worden gebruikt.

De gratische bezetting van de rotondes is niet van toepassing van maandag tot vrijdag na 17u00 alsook in de 
weekends en de feestdagen.

Tarief n°1: Tarief n°2: Tarief n°3:

Van maandag tot vrijdag, van 
08u30 tot 17u00

Gratis Gratis 600 €

Weekends en feestdagen van 
09u00 tot 17u00

Niet van toepassing Niet van toepassing X2

Voor elk  begonnen extra uur 
(wordt  bedoeld  met  elk 
begonnen extra  uur  één  uur 
die  zich  noodzakelijk 
toevoegd aan het forfait)

Van maandag tot vrijdag

weekends en feestdagen: 

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

75 €

X2
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Inkomhal en Eretrap: 

Stadhuis

M. Van Meenenplein 39 – 1060 Sint-Gillis

Verhuur uitsluitend in het kader van filmopnames (zowel kunst- als reclamefilms), televisie-uitzendingen of het 
maken van fotoreportages (zowel kunst- als reclamefoto's);

Tarief 1: opnames of fotoreportages door studenten in het kader van een schoolopdracht;

Tarief 2: projecten van cultureel en / of sociaal belang voor de gemeente Sint-Gillis; 

Tarief 3: projecten die niet beantwoorden aan de onder tarief 1 en 2 vermelde criteria; 

Beheerder: logistiek Stadhuis (secretariat.1060@stgilles.irisnet.be) – 02/536.17.91. 

De Inkomhal en Eretrap kunnen worden gehuurd vanaf 08.30 uur. De Inkomhal en Eretrap kunnen onder geen 
enkel beding nog na 23.30 uur worden gebruikt.

De gratische bezetting is niet van toepassing van maandag tot vrijdag na 17u00 alsook in de weekends en de 
feestdagen.

Tarief n°1: Tarief n°2: Tarief n°3:

Van maandag tot vrijdag, van 
08u30 tot 17u00

Gratis Gratis 1000 €

Weekends en feestdagen van 
09u00 tot 17u00

Niet van toepassing Niet van toepassing X2

Voor elk  begonnen extra uur 
(wordt  bedoeld  met  elk 
begonnen extra  uur  één  uur 
die  zich  noodzakelijk 
toevoegd aan het forfait)

Van maandag tot vrijdag

weekends en feestdagen: 

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

75 €

X2
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"Wagenhal" Stadhuis

M. Van Meenenplein 39 – 1060 Sint-Gillis

Verhuur uitsluitend in het kader van filmopnames (zowel kunst- als reclamefilms), televisie-uitzendingen of het 
maken van fotoreportages (zowel kunst- als reclamefoto's);

Het gebruik van apparaten die op een stopcontact moeten worden aangesloten is verboden.

Beheerder: logistiek Stadhuis (secretariat.1060@stgilles.irisnet.be) – 02/536.17.91. 

De Wagenhal kan worden gehuurd vanaf 08.30 uur. De Wagenhal kan onder geen enkel beding nog na 23.30 
uur worden gebruikt.

De gratische bezetting is niet van toepassing van maandag tot vrijdag na 17u00 alsook in de weekends en de 
feestdagen.

Tarief n°1: Tarief n°2: Tarief n°3:

Van maandag tot vrijdag, van 
08u30 tot 17u00

Gratis Gratis 800 €

Weekends en feestdagen van 
09u00 tot 17u00

Niet van toepassing Niet van toepassing X2

Voor elk  begonnen extra uur 
(wordt  bedoeld  met  elk 
begonnen extra  uur  één  uur 
die  zich  noodzakelijk 
toevoegd aan het forfait)

Van maandag tot vrijdag

weekends en feestdagen: 

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

75 €

X2
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Hal en trap rechtervleugel: 

Stadhuis

M. Van Meenenplein 39 – 1060 Sint-Gillis

Verhuur uitsluitend in het kader van filmopnames (zowel kunst- als reclamefilms), televisie-uitzendingen of het 
maken van fotoreportages (zowel kunst- als reclamefoto's);

Tarief 1: opnames of fotoreportages door studenten in het kader van een schoolopdracht;

Tarief 2: projecten van cultureel en / of sociaal belang voor de gemeente Sint-Gillis; 

Tarief 3: projecten die niet beantwoorden aan de onder tarief 1 en 2 vermelde criteria; 

Beheerder: logistiek Stadhuis (secretariat.1060@stgilles.irisnet.be) – 02/536.17.91. 

De Hal en trap van de rechtervleugel kunnen worden gehuurd vanaf 08.30 uur. De Hal en trap kunnen onder 
geen enkel beding nog na 23.30 uur worden gebruikt.

De gratische bezetting is niet van toepassing van maandag tot vrijdag na 17u00 alsook in de weekends en de 
feestdagen.

Tarief n°1: Tarief n°2: Tarief n°3:

Van maandag tot vrijdag, van 
08u30 tot 17u00

Gratis Gratis 600 €

Weekends en feestdagen van 
09u00 tot 17u00

Niet van toepassing Niet van toepassing X2

Voor elk  begonnen extra uur 
(wordt  bedoeld  met  elk 
begonnen extra  uur  één  uur 
die  zich  noodzakelijk 
toevoegd aan het forfait)

Van maandag tot vrijdag

weekends en feestdagen: 

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

75 €

X2
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Volkshuis - kleine zaal

Huurtarieven:

Tarief  1:  Verenigingen en/of  niet-gemeentescholen van Sint-Gillis,  gewestelijke,  communautaire  en federale 
overheidsdiensten: 50% korting;

Tarief  2:  Verenigingen  zonder  winstoogmerk  die  niet  afkomstig  zijn  uit  Sint-Gillis  wier  evenement  wordt 
georganiseerd op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis: 

Tarief 3 : natuurlijke en rechtspersonen die niet staan vermeld in de onder tarief 1 en 2 vermelde categorieën: 

Er dient onder alle omstandigheden een waarborg te worden gesteld: 250 € voor alle tarieven, teruggestort bij 
de plaatsbeschrijving bij uittrede; 

Tarief nr. 1: Tarief nr. 2: Tarief nr. 3:

1 dag 50 € 250 € 500 €
1 week 200 € 1000 € /
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Volkshuis - grote zaal

Huurtarieven:

Tarief  1:  Verenigingen en/of  niet-gemeentescholen van Sint-Gillis,  gewestelijke,  communautaire  en federale 
overheidsdiensten: 50% korting;

Tarief  2:  Verenigingen  zonder  winstoogmerk  die  niet  afkomstig  zijn  uit  Sint-Gillis  wier  evenement  wordt 
georganiseerd op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis: 

Tarief 3 : natuurlijke en rechtspersonen die niet staan vermeld in de onder tarief 1 en 2 vermelde categorieën: 

Er dient onder alle omstandigheden een WAARBORG te worden gesteld: 250 € voor alle tarieven, teruggestort 
bij de plaatsbeschrijving bij uittrede; 

Tarief nr. 1: Tarief nr. 2: Tarief nr. 3:

1 dag 100 € 250 € 1000 €
1 week 400 € 1000 € /
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Huis van Culturen

Huurtarieven:

Tarief  1:  Verenigingen en/of  niet-gemeentescholen van Sint-Gillis,  gewestelijke,  communautaire  en federale 
overheidsdiensten: 50% korting;

Tarief  2:  Verenigingen  zonder  winstoogmerk  die  niet  afkomstig  zijn  uit  Sint-Gillis  wier  evenement  wordt 
georganiseerd op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis: 

Tarief 3 : natuurlijke en rechtspersonen die niet staan vermeld in de onder tarief 1 en 2 vermelde categorieën: 

Er dient onder alle omstandigheden een WAARBORG te worden gesteld: 250 € voor alle tarieven, teruggestort 
bij de plaatsbeschrijving bij uittrede; 

Zaal 1

Tarief nr. 1: Tarief nr. 2: Tarief nr. 3:

1 dag 50 € 125 € 300 €
1 week 200 € 500 € /

Zaal 2

Tarief nr. 1: Tarief nr. 2: Tarief nr. 3:

1 dag 50 € 125 € 300 €
1 week 200 € 500 € /

Zaal 3

Tarief nr. 1: Tarief nr. 2: Tarief nr. 3:

1 dag 100 € 200 € 400 €
1 week 400 € 800 € /
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Pelgrimshuis

Huurtarieven:

Tarief  1:  Verenigingen en/of  niet-gemeentescholen van Sint-Gillis,  gewestelijke,  communautaire  en federale 
overheidsdiensten: 50% korting;

Tarief  2:  Verenigingen  zonder  winstoogmerk  die  niet  afkomstig  zijn  uit  Sint-Gillis  wier  evenement  wordt 
georganiseerd op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis: 

Tarief 3 : natuurlijke en rechtspersonen die niet staan vermeld in de onder tarief 1 en 2 vermelde categorieën: 

Er dient onder alle omstandigheden een WAARBORG te worden gesteld: 250 € voor alle tarieven, teruggestort 
bij de plaatsbeschrijving bij uittrede; 

Zaal 

Tarief nr. 1: Tarief nr. 2: Tarief nr. 3:

1 dag 50 € 125 € 250 €
1 week 125 € / /

Volledige gelijkvloerse verdieping

Tarief nr. 1: Tarief nr. 2: Tarief nr. 3:

1 dag 100 € 250 € 700 €
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