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Tarieven stedelijke sportinfrastructuur (2019) 
 

 

1. Sporthal “De Komeet” 

 

   Hele zaal / uur 1/2 zaal /u 1/3 zaal / uur 

Gebruik door erkende Lierse sportverenigingen  

volwassenen (+16j.) 

€ 19,00 € 9,50 € 6,33 

Gebruik door scholen en  erkende Lierse sportverenigingen 

jongeren (-16j.) 

€ 15,90 € 7,95 € 5,30 

Gebruik  door niet erkende sportverenigingen  € 30,00 € 15,00 € 10,00 

 

Specifiek sportterrein 

  Tarief / uur 

Badmintonterrein  € 7,60 

 

2. Turnzaal De Komeet, turnzaal Koningshooikt, zalen ’t Schoppeke  

 

 Tarief / uur 

Gebruik door erkende Lierse sportverenigingen volwassenen (+16j.) € 6,40 

Gebruik door scholen en erkende Lierse sportverenigingen jongeren(-16j.) € 5,40 

Gebruik door niet erkende sportverenigingen  € 7,60  

 

3. Sporthal ‘t Spui 

  Hele zaal 

/uur 

1/2 zaal/uur 

Gebruik door erkende Lierse sportverenigingen volwassenen (+16j.) € 12,70 € 6,35 

Gebruik door scholen en erkende Lierse sportverenigingen jongeren (-16j.) € 10,60 € 5,30  

Gebruik door niet erkende sportverenigingen  € 20,00  € 10,00 

 

4. Turnzaal ‘t Spui 

 

 Hele 

zaal 

Groot 

deel 

Klein 

deel 

Gebruik door erkende Lierse sportverenigingen volwassenen (+16j.) € 10,20 € 7,60 € 5,40 

Gebruik door scholen en erkende Lierse sportverenigingen  

jongeren (-16j.) 

€ 7,60 € 5,40 € 3,80 

Gebruik door niet erkende sportverenigingen  € 12,40 € 8,70 € 6,40 

 

5. Gymhal ‘ t Spui 

 

 Hele zaal / u 

Gebruik door erkende Lierse sportverenigingen volwassenen (+16j.) € 19,00 

Gebruik door scholen en erkende Lierse sportverenigingen jongeren (-16j.) € 14,00 

Gebruik door niet erkende sportverenigingen  € 35,00 

 

 

 



 

6. Polyvalente ruimte gymhal ’t Spui 

 

 

 Tarief / uur 

Gebruik door erkende Lierse sportverenigingen volwassenen (+16j.) € 5 

Gebruik door scholen en erkende Lierse sportverenigingen jongeren (-16j.) € 4 

Gebruik door niet erkende sportverenigingen  € 7 

 

 

 

7. Danszaal ‘t Spui 

 

 Tarief / uur 

Gebruik door erkende Lierse sportverenigingen volwassenen (+16j.) € 6 

Gebruik door scholen en erkende Lierse sportverenigingen jongeren (-16j.) € 5 

Gebruik door niet erkende sportverenigingen  € 9 

 

8. Cafetaria 

 

 Tarief / uur 

Gebruik cafetaria ‘t Spui (door erkende verenigingen)  € 6,40 

Gebruik cafetaria ‘t Spui (door niet erkende verenigingen)  € 10,60 

Gebruik cafetaria De Komeet  (door erkende verenigingen)  € 6,40 

 

 

9. Sporthal KA site 

 

 

   Hele zaal / u  1/2 zaal / u  1/3 zaal / u 

Gebruik door erkende Lierse sportverenigingen volwassenen 

(+16j.) 

€ 19,00 € 9,50 € 6,33 

Gebruik door scholen en  erkende Lierse sportverenigingen 

jongeren (-16j.) 

€ 15,90 € 7,95 € 5,30 

Gebruik  door niet erkende sportverenigingen  € 30,00 € 15,00 € 10,00 

 

 

Specifiek sportterrein 

  Tarief / uur 

Badmintonterrein  € 7,60 

 

 

10. Atletiekpiste 

 

Gebruik door erkende Lierse atletiekclubs (jaartarief) € 2484,00 

Gebruik door scholen  enerkende Lierse sportverenigingen (tarief per uur) € 6,40 

Gebruik door niet erkende Lierse sportverenigingen (tarief per uur)  € 8,70 

Gebruik piste met licht: 5,30 euro extra per uur 

€ 5,40 

Gebruik piste met cafetaria: 6,30 euro extra per uur 

€ 6,40 

 



 

 

 

Art 2: 

Voor activiteiten of sportpromotie initiatieven georganiseerd door het stadsbestuur en/of een door het 

stadsbestuur erkende adviesraad (sportraad) is bovenstaande tariefregeling niet van toepassing. 

 

Art 3: 

De tarieven in te vorderen als retributie. De verschuldigde sommen moeten betaald worden bij de 

financieel beheerder of zijn afgevaardigde. In geval van niet minnelijke regeling zullen de – in 

toepassing van onderhavige verordening gevorderde bedragen – bij burgerlijke rechtsvordering geïnd 

worden.  

 

Art 4: 

In toepassing van de bepalingen van het decreet dd. 15-07-2005 dit besluit ter kennis te brengen van 

het publiek en een beknopte omschrijving ervan over te maken aan de heer Gouverneur van de 

provincie Antwerpen. 

 

 


