Tarieven

clubs & federaties

Zwembad
Binnenbaden
Competitiebad		
50-meter baan		
Competitiebad 25 meter		
25 meter baan		
Waterpoloveld		
Doelgroepenbad 		
Doelgroepenbad ½		
Waterkreek (zonder stroomversnelling)		

€ 128/uur
€ 16/uur
€ 64/uur
€ 8/uur
€ 128/uur
€ 20/uur
€ 10/uur
€ 20/uur

Buitenbaden
Competitiebad 50 meter		
50 meter baan		
Instructiebad buiten		

€ 128/uur
€ 16/uur
€ 20/uur

· Als club dient u zelf een redder te voorzien. Deze moet aan de
kant blijven. Indien geen clubredder aanwezig is, wordt automatisch een redder van het sportcentrum ingeschakeld en deze
redder wordt aangerekend aan € 30 per uur.
Voor meer info, zie folder ‘binnen- en buitenzwembad’.

Sporthal
3/3 zaal		
€ 30/uur
2/3 zaal		
€ 20/uur
1/3 zaal		
€ 10/uur
Parketzaal		
€ 10/uur
Sauna		€ 3,5/uur/persoon
Fitness		€ 3,5/uur/persoon
Curvebowl (excl. huur zaal)		
€ 10/uur/set
Douche (ind. gebruik)		
€ 2/persoon
Kleedkamer*		 € 7,50/dagdeel
* gratis bij sportactiviteit

Buitenterreinen
Oriëntatielopen (set kaarten)		
€ 30/dagdeel
Mountainbike		
€ 4/uur
Kunstgrasveld zonder verlichting		
€ 25/uur
Verlichting		
€ 5/uur
Tennisterrein		
€ 6/uur
Inlineskates + bescherming		 € 2,50/set/uur
Kubb		
€ 2/uur
Padel (inclusief rackets)		
€ 10/uur
Beachvolleyzone		
€ 10/uur
Beachvoetbalzone		
€ 10/uur
Teambuildingparcours		
€ 10/2 uur
Skeelerpiste*		gratis
Laagtouwenparcours*		gratis
Skateramps*		gratis
Stormpiste*		gratis
Verharde sportzone*		
gratis
Outdoor fitness*		
gratis
Grasveld		gratis
*exclusiviteit: € 10/uur
Voor meer info zie folder ‘sporthal en openluchtterreinen’.

Annulaties & korting
Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren ten minste 14 dagen
voor de activiteit, anders wordt de activiteit aangerekend.
De tarieven accommodatie kunnen verminderd worden met een
korting volgens onderstaand doelgroepenbeleid:
· Oost-Vlaamse clubs: 10% (maatschappelijke zetel gevestigd
in Oost-Vlaanderen)
· Clubs met jeugd: 10% (helft +1 van de deelnemers aan de
clubactiviteit is jonger dan 18 jaar)
· Periodieke reservaties: 10% (minimum 10 reservaties per
sportjaar)

Sportdagen voor groepen
Een sportieve namiddag onder vrienden of er even actief tussenuit met de jeugd- of sportvereniging?
Op zoek naar een locatie voor een uitdagende teambuilding? Eens op een andere locatie sporten
tijdens het sportkamp of op zoek naar een avontuurlijk alternatief?
Voor iedere doelgroep stellen we op een eenvoudige manier sportpakketten samen.
Halve dag
Ganse dag
pakket met sportmonitor
€ 6/deelnemer
€ 10,50/deelnemer
pakket zonder sportmonitor
€ 3/deelnemer
€ 6/deelnemer
Voor meer info, zie folder ‘sportdagen voor groepen’ of
www.puyenbroeck.be/sporten-en-bewegen/sportdagen-voor-groepen

Verblijf
B&B 1 nacht
B&B meerdere nachten
Vol pension 1 nacht
Vol pension meerdere nachten

-12jr
€ 20/persoon
€ 18/persoon
€ 37/persoon
€ 35/persoon

+12jr
€ 22/persoon
€ 20/persoon
€ 39/persoon
€ 37/persoon

Voor clubs kan een op maat uitgewerkt programma ontwikkeld worden.
Voor meer info, zie folder ‘domein en sportverblijf’.

Vergaderzalen
Vijfde verdieping

€ 20/dagdeel

Provinciaal Sportcentrum Puyenbroeck
Puidonkdreef 1, 9185 Wachtebeke
sporthal tel. 09 342 42 50 · zwembad tel. 09 342 42 60
sport.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
www.puyenbroeck.be

