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Retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van 

evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020 - 2025 
 

 

Artikel 1: Termijn 
 
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt 

een retributie gevestigd voor de terbeschikkingstelling, laattijdige of niet correcte 

teruggave, verlies of beschadiging van logistiek materiaal, aansluiting op en opstelling en 

gebruik van elektriciteit en water in beheer van de stad Antwerpen, het leveren en ledigen 

van afvalcontainers en het reinigen van de evenementen- of opnamesite voor en na 

evenementen of opnames van filmproducties en fotoreportages in de stad Antwerpen. 

 

 

Artikel 2: Retributies en vrijstellingen 

 

A. Evenementen 
 

Logistieke ondersteuning en de eventuele vrijstellingen van retributie zijn afhankelijk van:  

- de locatie waar het evenement zich voordoet: openbaar domein, in openlucht op 

private ruimte met een openbaar karakter, in een binnenruimte of in openlucht op 

private ruimte zonder openbaar karakter.  

- het type evenement: de categoriebepaling1, gebaseerd op het evenementenkader 

goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen. 

 

Onderstaande tabellen geven schematisch het volgende weer: 

- Al dan niet logistieke ondersteuning mogelijk 

- Al dan niet betalende ondersteuning 

 

De ontlening van logistiek materiaal (uitgezonderd afvalcontainers en kiesmateriaal) is, 

indien toegestaan, in principe gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Meer informatie over de verschillende categorieën en de wijze van beoordeling kan men terugvinden op de 

website van stad Antwerpen, via het kanaal ‘Evenement aanvragen’.  
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2.A.1 
 

evenementen op openbaar domein of in openlucht op private ruimte met een openbaar karakter 

Type ondersteuning Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 

Ontlening logistiek 

(niet-

promotioneel
2
) 

materiaal en druk- 

en maatwerk via 

deco (met 

uitzondering van 

kiesmateriaal) 

0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR NVT NVT 

Ontlening 

promotioneel 

materiaal² 

0 EUR 0 EUR 0 EUR NVT NVT
3 NVT NVT 

Ontlening 

kiesmateriaal 
0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR Betalend NVT 

Ontlening en 

lediging van 

afvalcontainers 

0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR Betalend NVT 

Reiniging 

evenementenzone 

(na evenement) 

0 EUR 0 EUR Betalend Betalend Betalend NVT NVT 

Nutsvoorzieningen 

(water en 

elektriciteit) 

0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR Betalend NVT 

 

 
NVT = geen logistieke ondersteuning van dit type mogelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Indien niet voldoende promotioneel of niet-promotioneel materiaal voorradig, kan hier uitzondering op gemaakt 

worden en toch materiaal van het andere type (promotioneel/niet-promotioneel) geleverd worden. 
3
 Uitzondering: evenementen georganiseerd door Stadsmakers kunnen wel promotioneel materiaal ontlenen en zijn 

hiervoor vrijgesteld van retributie. 
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2.A.2 

 

 
NVT = geen logistieke ondersteuning van dit type mogelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evenementen in een binnenruimte of in openlucht op private ruimte zonder openbaar karakter   

Type ondersteuning Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 

Ontlening logistiek 

(niet-

promotioneel²) 

materiaal en druk- 

en maatwerk via 

deco (met 

uitzondering van 

kiesmateriaal) 

0 EUR 0 EUR NVT NVT 0 EUR NVT NVT 

Ontlening 

promotioneel 

materiaal² 

0 EUR 0 EUR NVT NVT NVT NVT NVT 

Ontlening 

kiesmateriaal 
0 EUR 0 EUR Betalend Betalend 0 EUR Betalend NVT 

Ontlening en 

lediging van 

afvalcontainers 

0 EUR 0 EUR 

 
Betalend Betalend Betalend NVT NVT 

Reiniging 

evenementenzone 

(na evenement) 

NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 

Nutsvoorzieningen 

(water en 

elektriciteit) 

NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 
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B. Filmproducties, filmseries en fotoreportages 
 
De logistieke ondersteuning en eventuele vrijstellingen van retributie zijn afhankelijk van:  

- het type: commercieel of niet-commercieel, al dan niet in cofinanciering met de 

stad  

- de locatie: openbaar domein, in openlucht op private ruimte met een openbaar 

karakter, in een binnenruimte of in openlucht op private ruimte zonder openbaar 

karakter.  

 

Onderstaande tabel geeft schematisch de mate van al dan niet betalende logistieke 

ondersteuning voor filmproducties, filmseries en fotoreportages weer. Het college van 

burgemeester en schepenen kan voor concrete gevallen uitzonderingen toestaan. 

 

Type ondersteuning Filmproductie of fotoreportage op het grondgebied van de stad 

Antwerpen, op openbaar domein of in openlucht op private 

ruimte met een openbaar karakter 

Filmopnames en 

opnames van 

filmseries in 

cofinanciering met 

de stad Antwerpen 

Filmopnames en 

opnames van 

filmseries zonder 

commerciële 

doeleinden 

Filmopnames en 

fotoreportages met 

commerciële 

doeleinden 

ontlening logistiek 

(niet-promotioneel) 

materiaal (exclusief 

druk- en maatwerk 

en kiesmateriaal) 

0 EUR 

 

0 EUR 

 

NVT 

ontlening promotio-

neel materiaal  

0 EUR 

 

NVT 

 

NVT 

ontlening en lediging 

van afvalcontainers 

0 EUR 

 

Betalend 

 

NVT 

reiniging opnamesite 

(na opname) 

0 EUR 

 

NVT 

 

NVT 

Nutsvoorzieningen 

(water en 

elektriciteit) 

0 EUR 

 

Betalend 

 

Betalend 

 

 
NVT = geen logistieke ondersteuning van dit type mogelijk 
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C. Niet-evenementgerelateerde aanvragen 

 

De stad kan in uitzonderlijke gevallen en mits motivatie logistieke ondersteuning bieden 

voor niet-evenementgerelateerde zaken indien de aanvraag wordt geplaatst door de 

volgende aanvrager: 

- entiteit behorend tot de groep stad Antwerpen zoals bepaald in het 

organogram van de stad Antwerpen 

 

In dat geval is de enige mogelijke ondersteuning:  

- ontlening van logistiek materiaal (zowel promotioneel als niet-promotioneel), 

inclusief print- en maatwerk en kiesmateriaal 

 

Deze aanvragen genieten steeds een volledige vrijstelling, maar kunnen slechts behandeld 

worden in de mate van beschikbaarheid van materiaal, vervoer en personeel. Indien er 

materiaal moet aangekocht worden in het kader van maatwerk, zullen de kosten integraal 

doorgerekend worden aan de aanvrager, tenzij dit materiaal ook kan en zal ingezet 

worden bij andere aanvragen. 

 

Artikel 3: Retributies bij terbeschikkingstelling van kiesmateriaal, afvalcontainers, 

nutsvoorzieningen en reiniging van de evenementen- of opnamesite 

 

3.1 Algemene bepalingen rond uurlonen aan te rekenen aan derden: 

 

Uurlonen van stadsmedewerkers worden doorgerekend aan de tarieven van de 

vastgestelde uurlonen aan te rekenen aan derden zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 28 maart 2011 (jaarnummer 425). De prestaties worden steeds 

doorgerekend aan 100% (dagregime) en houden geen rekening met toeslagen voor 

weekend- en nachtwerk. De tarieven zijn onderhevig aan indexering en wijzigen dus bij 

elke indexoverschrijding. 
 

3.2 Kiesmateriaal: De retributie voor het ter beschikking stellen van kiesmateriaal 

bedraagt: 
 

Omschrijving Tarief 
Kieskoffer 26,00 EUR/stuk/week (inclusief btw) 
Kieshokje 66,00 EUR/stuk/week (inclusief btw) 

 
3.3 Afvalcontainers: De retributie voor het leveren en ledigen van afvalcontainers 

bedraagt: 

 
  Afvalcontainer 240L (1ste lediging) 7,00 EUR/stuk/uitlening (inclusief btw) 
Afvalcontainer 1100L (1ste lediging) 27 EUR/stuk/uitlening (inclusief btw) 
Extra lediging afvalcontainer 240L 7,00 EUR/stuk/uitlening (inclusief btw) 
Extra lediging afvalcontainer 1100L 27 EUR/stuk/uitlening (inclusief btw) 

 

3.4 Elektriciteit: De retributie voor de aansluiting op en de opstelling en gebruik van 

elektriciteit in beheer van de stad Antwerpen bedraagt: 

- Voor het verbruik: de forfaitaire bedragen van 8,00 EUR/dag/stopcontact 16A 

(inclusief btw) en 48,00 EUR/dag/stopcontact 32A (inclusief btw). 

- Voor de aansluiting en opstelling afhankelijk van de locatie en de nodige inzet van 

stadspersoneel en stadsvoertuigen: de prestaties vanaf vertrek tot terugkomst 

volgens het uurloon aangerekend op basis van de vastgestelde uurlonen aan te 

rekenen aan derden (zie artikel 3.1) en stadsvoertuigen volgens artikelen 4.5 en 

3.6.2. 
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3.5 Water: De retributie voor de aansluiting op en de opstelling en gebruik van water in 

beheer van de stad Antwerpen bedraagt:      

- Voor het verbruik: op basis van de werkelijk verbruikte hoeveelheid water 

(inclusief lozing en zuivering) aan 4,17 euro / m³ (inclusief btw) 

- Voor de aansluiting en opstelling afhankelijk van de locatie en de nodige inzet van 

stadspersoneel: de prestaties vanaf vertrek tot terugkomst volgens het uurloon 

aangerekend op basis van de vastgestelde uurlonen aan te rekenen aan derden 

(zie artikel 3.1) en stadsvoertuigen volgens artikelen 4.5 en 4.6.2 

 
3.6 Reiniging: De retributie voor het reinigen van straten, pleinen en andere 

locaties voor en/of na een evenement, filmopname of fotoreportage, wordt als 

volgt bepaald: 
 
3.6.1  Voor het reinigen zelf: 
 
De prestaties volgens het uurloon aangerekend op basis van de vastgestelde uurlonen aan 

te rekenen aan derden (zie artikel 3.1). Voor elke prestatie wordt minimaal één uur 

aangerekend, waarbij voor ieder begonnen periode van één uur een vol uur wordt 

aangerekend. De prestatie wordt berekend vanaf het vertrek tot aankomst op de 

vestiging. 

 

3.6.2 Voor het inzetten van reinigingsvoertuigen van de stad:  
 

omschrijving voertuig tarief 
Huisvuilwagen 125,00 EUR per uur prijs inclusief bestuurder 

Voertuig met 

hogedrukreinigingsmachine 

100,00 EUR per uur prijs inclusief bestuurder 

Veegmachine 125,00 EUR per uur prijs inclusief bestuurder 

Voor het inzetten van voertuigen van de stad worden de prestaties 

gerekend vanaf het vertrek tot de terugkomst, waarbij voor iedere 

begonnen periode van één uur een vol uur wordt aangerekend. 
Voor de inzet van andere type wagens en bestuurder wordt de retributie 
aangerekend zoals vermeld in punt 4.5 
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Artikel 4: Retributies bij schade en misbruik 
 
Ook al is ontlening van logistiek materiaal vrijgesteld van retributie, in geval van 

schade en/of misbruik zal er toch een retributie aangerekend worden aan de ontlener.  

In onderstaande tabel worden deze omstandigheden en de verschuldigde retributies 

opgesomd. 
 

Omstandigheid Retributie 
4.1 voor het overschrijden van de 
toegekende uitleentermijn van logistiek 
materiaal 

150,00 EUR per dag vertraging per dossier met 
orderbevestiging, met een maximum van 20% 
van de totale vervangwaarde van het geleende 
materiaal 

4.2 bij onherstelbare schade aan of 
verlies van logistiek materiaal 

de vervangwaarde van het materiaal op basis 
van standaardprijzen opgenomen in de 
vervangwaarde-tabel voor materialen 
opgenomen in dit besluit (zie artikel 5) 

4.3 bij herstelbare schade aan logistiek 

materiaal 
in geval van herstelling door stadspersoneel: 

de prestaties volgens het uurloon aangerekend 

op basis van de vastgestelde uurlonen aan te 

rekenen aan derden (zie artikel 3.1). 

Voor elke prestatie wordt minimaal één uur 

aangerekend, waarbij voor ieder begonnen 

periode van één uur een vol uur wordt 

aangerekend en vermeerderd met de 

kostprijs van de aangekochte materialen die 

nodig zijn voor de herstelling 

in geval van herstelling door een externe 
firma: het bedrag van de factuur van de 
externe firma 

4.4 niet gereinigd logistiek materiaal in geval van reiniging door stadspersoneel: de 

prestaties volgens het uurloon aangerekend op 

basis van de vastgestelde uurlonen aan te 

rekenen aan derden (zie artikel 3.1). 
Voor elke prestatie wordt minimaal één uur 
aangerekend, waarbij voor ieder begonnen 
periode van één uur een vol uur wordt 
aangerekend. 

in geval van reiniging door een externe 
firma: het bedrag van de factuur van de 
externe firma 

4.5 niet correct opgestapeld of 
opgeborgen materiaal en/of andere niet 
geplande prestaties van 
medewerkers door het niet naleven van 
de gemaakte afspraken door de 
aanvragers voor logistieke 
ondersteuning 

In geval van tussenkomst stadsdiensten: de 
prestaties volgens het uurloon aangerekend 
op basis van de vastgestelde uurlonen aan te 
rekenen aan derden (zie artikel 3.1). Voor 
elke prestatie wordt minimaal één uur 
aangerekend, waarbij voor ieder begonnen 
periode van één uur een vol uur wordt 
aangerekend 

de vergoeding voor het inzetten van voertuigen 
van de stad: 
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omschrijving voertuig tarief 

Voertuigen voor 

personenvervoer 

zoals type Combo, 

Kangoo, Corsa,… 

75,00 EUR per uur 

prijs inclusief 

bestuurder 

Voertuigen met een 

laadvermogen tot 

3500kg geschikt voor 

bestuurders met 

rijbewijs B 

100,00 EUR per 
uur prijs inclusief 

bestuurder 
 

Voertuigen met een 

laadvermogen > 

3500kg geschikt voor 

bestuurders met 

rijbewijs C en CE 

125,00 EUR per uur 

prijs inclusief 

bestuurder 

 

voor het inzetten van voertuigen van de stad 
worden de prestaties gerekend vanaf het 
vertrek tot de terugkomst, waarbij voor iedere 
begonnen periode van één uur een vol uur 
wordt aangerekend. 

 4.6 bij het afwezig zijn van de  
 (contactpersoon van de) ontlener  
 bij levering of afhaling van logistiek   
 materiaal 

In geval van tussenkomst stadsdiensten: de 
prestaties vanaf vertrek tot terugkomst volgens 
het uurloon aangerekend op basis van de 
vastgestelde uurlonen aan te rekenen aan 
derden (zie artikel 3.1). Voor elke prestatie 
wordt minimaal één uur aangerekend, waarbij 
voor ieder begonnen periode van één uur een 
vol uur wordt aangerekend 

de vergoeding voor het inzetten van voertuigen 
van de stad: identiek zoals bij punt 4.5. 

4.7 bij annulatie van de aanvraag van de 
levering van logistiek materiaal (inclusief 
afvalcontainers), opstellingen en 
aansluitingen voor het gebruik van 
nutsvoorzieningen, minder dan 10 
werkdagen voor het evenement. 

150,00 EUR (forfaitair bedrag) met een 
maximum van 20% van de totale 
vervangwaarde van het geleende materiaal  

 

4.8 bij annulatie van de aanvraag van 
logistiek materiaal (zonder levering), 
minder dan 5 werkdagen voor het 
evenement 

150,00 EUR (forfaitair bedrag) met een 
maximum van 20% van de totale 
vervangwaarde van het geleende materiaal  
 

4.9 bij herhaaldelijke vaststelling door 
stadsmedewerkers van uitblijven van 
benutting van gereserveerd materiaal 

150,00 EUR (forfaitair bedrag per 
gereserveerde dag) met een maximum van 
20% van de totale vervangwaarde van het 
geleende materiaal 
 

4.10 bij aanlevering van foutieve 
informatie met betrekking tot het gebruik 
van het te ontlenen materiaal 

250,00 EUR (forfaitair bedrag)  
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Artikel 5: Vervangwaarde van logistiek materiaal bij verlies, diefstal of 

onherstelbare beschadiging na uitlening in alfabetische volgorde 

 

Voor een overzicht van de vervangwaardes: zie bijlage.  

 

Artikel 6: Oproepen 
 
De retributie voor 

 

- Oproepen (niet geplande interventies door personeel van de stad Antwerpen 

buiten de reguliere diensturen en werking) voor niet-evenement-gerelateerde 

zaken. 
 
en 
 

- Oproepen (niet geplande interventies door personeel van de stad Antwerpen 

buiten de reguliere diensturen en werking) voor evenement-gerelateerde zaken 

waarbij een duidelijke oorzaak van de oproep bij de organisator gelegd kan 

worden omwille van wangebruik materialen, verkeerd aansluiten van elektrische 

installaties, ongeplande wijzigingen, enz. 

 
wordt als volgt bepaald: 
 

De prestaties volgens het uurloon aangerekend op basis van de vastgestelde uurlonen aan 

te rekenen aan derden, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Voor elke prestatie 

wordt minimaal één uur aangerekend, waarbij voor ieder begonnen periode van één uur 

een vol uur wordt aangerekend.  

Voor het inzetten van voertuigen van de stad worden de prestaties gerekend volgens de 

tarieven vermeld in de artikels 3.5.2 en 4.5, vanaf het vertrek tot de terugkomst, waarbij 

voor iedere begonnen periode van één uur een vol uur wordt aangerekend. 

In geval van een niet geplande taak buiten de reguliere uren (voor 8u’s morgens of na 16u 

’s avonds) in de week, zal voor de opgeroepen medewerkers een verstoringsvergoeding 

bijkomend op de gepresteerde uren aangerekend worden gelijk aan 4x 1 uur op basis van 

de vastgestelde uurlonen aan te rekenen aan derden zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad. In het weekend is er een wachtdienst voorzien zodat er geen 

verstoringsvergoeding dient aangerekend te worden. 

 
 

Artikel 7: Betalingstermijn 
 
Indien een retributie verschuldigd is, is deze verschuldigd door de 

ontlener/aanvrager en dient de betaling ervan te gebeuren binnen 30 dagen na 

verzending van de factuur en op het rekeningnummer van de financieel beheerder. 

 

 

Artikel 8: Sancties 
 
Het niet-betalen van de verschuldigde retributie kan aanleiding geven tot een 

dwangbevel zoals bepaald in artikel 94 van het Gemeentedecreet. 
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Artikel 9: Machtiging college 
 
9.1 De gemeenteraad machtigt het college om de lijst met de vervangwaardes van  

      logistiek materiaal zoals opgenomen in bijlage aan te passen (zie artikel 5). 

 

9.2 Het college kan, mits gemotiveerde beslissing, afwijkingen op de retributies  

      opgenomen in dit reglement toestaan. 

 

9.3 Het college kan uitzonderingen op dit reglement toestaan om te voldoen aan  

      dwingende Vlaamse, federale of internationale regelgeving. 

 

 
Artikel 10: Inwerkingtreding  
 
Dit reglement is geldig tot 31 december 2025 en vervangt vanaf inwerkingtreding op  

1 januari 2020 het volgende reglement: 

- Retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, 

filmopnames en fotoreportages 2018-2019 (26 maart 2018, jaarnummer 192).  

 

 

 

Artikel 11: Overgangsbepaling 
 

Aanvragen tot logistieke ondersteuning ingediend vóór 1 januari 2020 vallen onder 

toepassing van het retributiereglement van 26 maart 2018 (jaarnummer 192). 

 

Aanvragen tot logistieke ondersteuning ingediend vanaf 1 januari 2020 vallen onder 

toepassing van dit retributiereglement. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

BIJLAGE 

 
Omschrijving materiaal Vervangwaarde 

in EUR 

Afvalcontainer 1100L 274,00 

Afvalcontainer 240L 43,00 

Bank 2 m 36,00 

Bouwhek 3,5 x 2 m (enkel stadsactiviteiten) 40,00 

Bouwhek kunststofblok (enkel stadsactiviteiten) 10,00 

Bouwhek standaardklem 42/42 2,00 

Breugelbak dubbel 320,00 

Breugelbak enkel 110,00 

Carréprofiel (drager 4 infoborden) 220,00 

CD-speler 280,00 

Curverbox 6L met deksel 10,00 

Curverbox 10L met deksel 11,00 

Curverbox 40L met deksel 18,00 

Collector 4 kranen 442,00 

Collector 5 kranen 478,00 

Draadpallet (gitterbox) 154,00 

Drager infobord (drager 1 infobord) 337,00 

Driewegstopcontact 65,00 

 Dwarslatten voor statieven van Spots 26,00 

Erepodium 1-2-3 236,00 

Feesttent 3m x 3m 485,00 

Feesttent 5m x 5m 2521,00 

Feesttent dakzeil 145,00 

Feesttent regengoot 8,00 

Feesttent zijzeil 18,00 

Fietsnadar 2,00m voor 5 fietsen 210,00 

Foorkast 3x230V 4284,00 

Foorkast 3x400V 4284,00 

Gaasbakwagen (eenvoudige geluidsinstallatie) 593,00 

Geluidinstallatie (flightcase eenvoudige geluidsinstallatie) 1960,00 

Geluidsinstallatie protocol (op batterijen) 3414,00 

GE aansluitkabel (onderdeel eenvoudige 

geluidsinstallatie) 

38,00 

GE versterker (onderdeel eenvoudige geluidsinstallatie) 476,00 

GE CD-speler (onderdeel eenvoudige geluidsinstallatie) 280,00 

GE luidspreker (onderdeel eenvoudige geluidsinstallatie) 156,00 

GE microfoon (onderdeel eenvoudige geluidsinstallatie) 88,00 

GE microfoonklem (onderdeel eenvoudige 

geluidsinstallatie) 

20,00 

GE microfoonstatief (onderdeel eenvoudige 

geluidsinstallatie) 

53,00 

GE microfoonzakje (onderdeel eenvoudige 

geluidsinstallatie) 

10,00 



 
 

GE microfoonkabel 10m (onderdeel eenvoudige 

geluidsinstallatie) 

 

29,00 

GE rack (behuizing) 8 units (onderdeel eenvoudige 

geluidsinstallatie) 

 

180,00 

Halogeenstraler 500 Watt 101,00 

Infobord in forex 1m x 2m x 8mm 181,00 

Kabelstraatgoot 300,00 

Kapstokken (ca. 40 haakjes) 253,00 
 

Kieshokje in kunststof  199,00 

Kieskoffer 130,00 

Klapstoel 14,00 

Klapstoel transportkar 146,00 

Lampenkrans met gekleurde LED-lampen (12m) 193,00 

Lampenkrans met witte LED-lampen (12m) 193,00 

LED-lamp (wit en gekleurd) / stuk 3,00 

LED-Par 120W 369,00 

LED-straler 60W 223,00 

Luidspreker binnen 220,00 

Luidspreker buiten 180,00 

Luidsprekerstatief 71,00 

Microfoon 88,00 

Microfoon Statief 53,00 

Microfoon Tafelstatief 11,00 

Mobiel Podium 10,00 x 6,60m  85.958,00 

Mobiel Podium 7,00 x 6,00m  71.380,00 

Mobiele tribune (62 zitplaatsen)  51.294,00 

Nadarbareel 2,00m  58,00 

Overgang CEE16A-shuco 47,00 

Overgang CEE32A-shuco 51,00 

Overkapping + verhoog spreekgestoelte (enkel 

stadsactiviteiten) 

2087,00 

Par 64 - 500 Watt 140,00 

Party tafel transsportkar 207,00 

Partytafel 59,00 

Partytafel rok 33,00 

Partytafelblad hoes/nap 12,00 

Philipslamp 70W 220,00 

Podiumklem voor schaarbeen podiumelement 16,00 

Podiumplaat 118,00 

Podiumrand voor verhoog 10,00 x 0,40 m 97,00 

Podiumrand voor verhoog 10,00 x 0,60 m 125,00 

Podiumrand voor verhoog 10,00 x 0,80 m 194,00 

Podiumrand voor verhoog 10,00 x 1,00 m 222,00 

Randdoek hoogte 40cm 32,50 

Randdoek hoogte 60cm 37,80 

Randdoek hoogte 80cm 43,10 

Randdoek voor schaarbeen podiumelement 2m x 0,40m 79,00 



 
 

Randdoek voor schaarbeen podiumelement 2m x 0,60m 92,00 

Randdoek voor schaarbeen podiumelement 2m x 0,80m 105,00 

Rode loper in kunstgras 8m x 1m 225,00 

Rubberen matten 1m x 5m 50,00 

Sandwichprofiel (drager 2 infoborden) 140,00 

Schaarbeen podiumelement 455,00 

Sierpaal met rood afzetlint 120cm 66,00 

Sinterklaastroon 1684,00 

Spoeltoog + uitrolbare waterdarm 25m 380,00 

Spoeltoogafvoerdarm 15,00 

Spoeltoogwaterdarm 53,00 

Spoeltoogzeil 130,00 

Spot Korte Arm 18,00 

Spot Lange Arm 76,00 

Spot reflectorlamp 5,00 

Spotklem bij LED-Par 120W 31,00 

Spreekgestoelte 690,00 

Spreekgestoelte Flightcase 517,00 

Standpijp voor wateraansluiting openbaar domein 500,00 

Statief voor Spots LED-par 226,00 

Statief voor Spots Klein 75,00 

Stoel-Protocol beschermhoes/stoel 16,00 

Stoel-Protocol 26,00 

Stoel-Protocol-transsportkar 304,00 

Stoel-Protocol-transsportkar-afdekhoes 104,00 

Straatafsluiting met C3 bord (enkel op aanvraag politie) 585,00 

Tafel 1m 143,00 

Tafel 2m 214,00 

Tafelbox (boxpallet) 1m 380,00 

Tafelbox (boxpallet) 2m 433,00 

Tafel 1m (model 2016) 122,00 

Tafel 2m (model 2016) 201,00 

Tafelrok 1m 42,00 

Tafelrok 2m 53,00 

Tentoonstellingspaneel Koppelstuk 15,00 

Tentoonstellingspaneel Raster 252,00 

Tentoonstellingspaneel Voet 50,00 

Tentoonstellingspaneel Grijs 214,00 

Toog 1,5m 334,00 

Toog 1,5m afdekzeil 110,00 

Transportkar schaarbeen podiumelementen 720,00 

Trap van 40 cm 359,00 

Trap van 60 cm 482,00 

Trap van 80 cm 471,00 

Veiligheidstransformator (voor lampenkransen) 847,00 

Verdeelkast M4 Diff 847,00 

Verdeelkast MC 4x 2p 16A 227,00 



 
 

Verdeelkast MC 5p 400V/16A 393,00 

Verdeelkast Z125 - 3x400 3200,00 

Verdeelkast Z32 - 3x400 1083,00 

Verdeelkast Z63 - 3x400 1688,00 

Verdeelkast ZB32 - 3x230 1083,00 

Verdeelkast ZB63 - 3x230 1379,00 

Verdeelkast ZB125 – 3x230 3200,00 

Verdeelkast M4 Diff 847,00 

Verdeelkast MC 4x 2p 16A 227,00 

Verdeelkast MC 5p 400V/16A 393,00 

Verdeelkast Z125 - 3x400 3200,00 

Verdeelkast Z32 - 3x400 1083,00 

Verdeelkast Z63 - 3x400 1688,00 

Verdeelkast ZB32 - 3x230 1083,00 

Verdeelkast ZB63 - 3x230 1379,00 

Verdeelkast ZB125 – 3x230 3200,00 

Verhogen van 20 cm 236,00 

Verhogen van 40 cm 264,00 

Verhogen van 60 cm 292,00 

Verhogen van 80 cm 320,00 

Verhogen van 100 cm 347,00 

Verlengkabel 5 meter 40,00 

Verlengkabel 10 meter 45,00 

Verlengkabel 20 meter 55,00 

Verlichting Feestkraam 112,00 

Verlichting feestkraam - lichtkap 30,00 

Versieringsdoek 3m x 1,5m 83,00 

Versieringsdoek 6m x 3m 250,00 

Versterker (120W) 476,00 

Vierwegstopcontact 20,00 

Vlag allerlei landen 1m x 1,50m 21,00 

Vlag allerlei landen 1,5m x 2m 31,00 

Vlag 1m x 1,50m ‘A’ 6,00 

Vlag 1m x 3m (Banier) ‘A’ 7,00 

Vlaggenpaal 113,00 

Vlaggenpaal met galg 171,00 

Voedingskabel 3x230 10# 10 meter 257,00 

Voedingskabel 3x230 10# 25 meter 340,00 

Voedingskabel 3x230 10# 5 meter 230,00 

Voedingskabel 3x230 6# 10 meter 118,00 

Voedingskabel 3x230 6# 25 meter 184,00 

Voedingskabel 3x230 6# 5 meter 97,00 

Voedingskabel 3x400 10# 10 meter 257,00 

Voedingskabel 3x400 10# 25 meter 340,00 

Voedingskabel 3x400 10# 5 meter 230,00 

Voedingskabel 3x400 10# 10 meter 707,00 

Voedingskabel 3x400 35# 5 meter 603,00 



 
 

Voedingskabel 3x400 35# 25 meter  1020,00 

Voedingskabel 3x400 35# 75 meter 2060,00 

Voedingskabel 3x400 6# 5 meter 97,00 

Voedingskabel 3x400 6# 10 meter 118,00 

Voedingskabel 3x400 6# 25 meter 184,00 

Vuurkorven 229,00 

Vuurkorven (Veiligheidshek voor) 76,00 

Vuurkorven (beschermplaat ondergrond) 100,00 

Warmtekanon 400V/32A 200,00 

Waterdarmkoppeling – gardenakoppeling ¾ 7,00 

Waterdarm ¾ - 50m 99,00 

Waterdarmkar voor waterdarm ¾ - 50m 90,00 

Waterdarm (pompiersdarm) 45mm – 20m 145,00 

Werfkast 1466,00 

Zendmicrofoon (enkel stadsactiviteiten) 980,00 

 


