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Er wordt een onderscheid gemaakt wat betreft de aard van initiatiefnemer: 
- Klasse 1: Een erkende Rotselaarse vereniging of een culturele vereniging of instantie van de Intergemeentelijke 
Culturele Samenwerking (IGCS). 
- Klasse 2: Een inwoner (privépersoon) van Rotselaar. 
- Klasse 3: Een bedrijf met haar zetel in Rotselaar en alle verenigingen van buiten Rotselaar. 
- Klasse 4: Een privépersoon van buiten Rotselaar en een bedrijf met haar zetel buiten Rotselaar. 
Alle prijzen zijn inclusief energiekosten en inclusief BTW. 
 
Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ Rotselaar 

Per 8 uur Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 
Reinigen 

uitbesteed 
Mena (alle niveaus) 250 euro 350 euro 450 euro 600 euro 300 euro 
Menabar + zaal (niveau 2) 150 euro 200 euro 250 euro 350 euro 150 euro 
Vergaderzaal 1 + 2 (niveau 3) 50 euro 50 euro 100 euro 150 euro 50 euro 
Vergaderzaal 3 (niveau 3) 25 euro 25 euro 50 euro 50 euro 25 euro 
Menaclub (niveau 3+) + Dakterras  50 euro 100 euro 100 euro 150 euro 50 euro 
Keuken (niveau 3) 25 euro 25 euro 50 euro 75 euro 75 euro 
Menabar (niveau 2) 25 euro 25 euro 50 euro 75 euro 50 euro 
Waarborg 400 euro 
 
Specificaties ‘de Mena’: 
- Het maken van elektronisch versterkte muziek op het dakterras kan enkel mits toelating. 
- Per bijkomende 8 uur wordt de helft van de prijs extra aangerekend. 
- Voor toneelvoorstellingen wordt de prijs per toneelopvoering aangerekend.  

- voor repetities wordt 15 euro per repetitie voor maximaal 1 repetitie aangerekend. 
- Voor kunsttentoonstellingen wordt een prijs van 250 euro per 4 openingsdagen aangerekend. 

- Per bijkomende openingsdag wordt een prijs van 50 euro aangerekend. 
- De prijs voor dranken tijdens vergaderingen (overige dranken moeten worden besteld bij drankencentrale Mertens): 
Koffie: 25 euro / thermos (incl. suiker / melk) - Water: 1,50 euro / flesje 25cl - Fruitsap: 10 euro / fles 1l 
- De prijs voor gelegenheidspersoneel bedraagt 20 euro per uur per persoon. 
- Catering en/of traiteurdienst kan rechtstreeks worden besteld. 
Voor meer info kan je terecht bij de coördinator van de zaalinfrastructuur: cultuur@rotselaar.be of 016-616407. 
 
Cultuurhuis ‘de Jack-Op’ Werchter 

Per dag Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 
Reinigen 

uitbesteed 
Foyer + zaal  150 euro 200 euro 250 euro 350 euro 250 euro 
Foyer  50 euro 100 euro 100 euro 150 euro 100 euro 
Vergaderzaal  25 euro 25 euro 50 euro 75 euro 50 euro 
Waarborg 400 euro 
 
Specificaties ‘de Jack-Op’: 
- Voor toneelvoorstellingen wordt de prijs per toneelopvoering aangerekend.  

- voor repetities wordt 15 euro per repetitie voor maximaal 5 repetities aangerekend. 
- Voor kunsttentoonstellingen wordt een prijs van 250 euro per 4 openingsdagen aangerekend. 

- Per bijkomende openingsdag wordt een prijs van 50 euro aangerekend. 
- De prijs voor gelegenheidspersoneel bedraagt 20 euro per uur per persoon. 
- Catering en/of traiteurdienst kan rechtstreeks worden besteld. 
Voor meer info kan je terecht bij de coördinator van de zaalinfrastructuur: cultuur@rotselaar.be of 016-616407. 
 
Cultuurzaal Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn Wezemaal 

Per dag Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 
Reinigen 

uitbesteed 
Cultuurzaal (aula 49 pers.) 50 euro 75 euro 100 euro 150 euro 100 euro 
Waarborg 400 euro 
 
Specificatie Bezoekerscentrum:  
Indien je na de activiteit een drankje of receptie wil aanbieden, kan je onderaan in het gebouw in de wijnkelder 
terecht bij vzw Steenen Muur na voorafgaande afspraak. Info: www.steenenmuur.be. 
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Bijzonderheid erkende Rotselaarse vereniging: 
Voor erkende verenigingen uit Rotselaar, die minimaal 8 keer een vergadering organiseren binnen hetzelfde 
kalenderjaar, geldt een specifiek tarief.  
Voorwaarde is dat alle data op éénzelfde moment in dezelfde locatie worden vastgelegd. 
Voor elke bijkomende vergadering (vanaf vergadering 9) binnen hetzelfde kalenderjaar wordt er 25 euro 
aangerekend. 
Voor meer info kan je terecht bij de coördinator van de zaalinfrastructuur: cultuur@rotselaar.be of 016-616407. 
 

Jaarkost 
Vergaderzaal 1 + 2 

(verdieping 3) 
Vergaderzaal 
(verdieping 1) 

Cultuurzaal 
Reinigen 

uitbesteed 
Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ 250 euro n.v.t. n.v.t. 150 euro 
Cultuurhuis ‘de Jack-Op’ n.v.t. 125 euro n.v.t. 150 euro 
Bezoekerscentrum n.v.t. n.v.t. 125 euro 150 euro 
Waarborg 400 euro 
 
Bijzonderheden algemeen: 
- Indien de huurprijs lager is dan 100 euro, wordt een waarborg gelijk aan de huurprijs gevraagd.  
- Rouwmaaltijden voor overleden inwoners uit Rotselaar vallen onder klasse 1. 
- De infrastructuur wordt gratis ter beschikking gesteld voor volgende gevallen: 

- Vergaderingen van politieke partijen of fracties van de gemeente Rotselaar op de dag van de 
gemeenteraad. 
- Activiteiten en vergaderingen van erkende adviesraden van de gemeente Rotselaar. 
- Activiteiten en vergaderingen van het AGB Rotselaar, de gemeente Rotselaar en het OCMW Rotselaar. 

- Bij elke betwisting of bij niet voorziene gevallen over prijsgeschillen of bij het toekennen van een klasse volgt er 
steeds een beslissing van het AGB Rotselaar. 
 
 
 


