
 

Tarieven gemeentelijke (sport)accommodaties 2023 
Tarieven 2023 voor gymzaal Molenvate en gymzaal Burgemeester van Sas, inclusief btw. 
Andere dan sportactiviteiten zijn vrij van btw. 

Omschrijving                                                                                                                                                                                                   Bedrag 2022                 Verhoging                     Bedrag 2023 

Kapelse verenigingen en onderwijsinstellingen Per uur inclusief BTW € 10,15 2,7% € 10,42  

Kapelse verenigingen en onderwijsinstellingen Per dagdeel inclusief BTW € 40,65 2,7% € 41,75  

Kapelse verenigingen en onderwijsinstellingen Per jaar inclusief BTW € 1.625,55 2,7% € 1.669,44  

 

Derden (niet zijnde Kapelse verenigingen of onderwijsinstellingen) 1* Per uur inclusief BTW € 13,75 2,7% € 14,12 

Derden (niet zijnde Kapelse verenigingen of onderwijsinstellingen) 2* Per uur inclusief BTW € 12,85 2,7% € 13,20 

Tarieven 2023 Activiteitengebouw Dicwale         

Belanghebbende                                                                                                  Object                                                                               Bedrag 2022                 Verhoging                     Bedrag 2023 

Incidentele verhuur Kapelse verenigingen per uur Dicwale  € 17,34 2,7% € 17,81   

Incidentele verhuur niet- Kapelse verenigingen per uur Dicwale  € 17,34 2,7% € 17,81  

Tarieven 2023 Buitensportaccommodaties exclusief kleedaccommodatie   Incidentele verhuur   

Belanghebbende                                                                                                  Object                                                                               Bedrag 2022                 Verhoging                     Bedrag 2023 

Kapelse verenigingen en onderwijsinstellingen 
Kapelse verenigingen en onderwijsinstellingen 

Kunstgrasveld per uur € 15,50 2,7% € 15,92 

Kunstgrasveld per dagdeel € 52,10  2,7% € 53,51 

Derden (niet zijnde (Kapelse)  verenigingen of onderwijsinstel. Kunstgrasveld per uur € 19,65 2,7% € 20,18 

Derden (niet zijnde (Kapelse) verenigingen of onderwijsinstel. Kunstgrasveld per dagdeel € 63,75 2,7% € 65,47 

 

Kapelse verenigingen en onderwijsinstellingen Natuurgrasveld per  dagdeel in overleg nader te bepalen 

Derden (niet zijnde (Kapelse)  verenigingen of onderwijsinstel. Natuurgrasveld per dagdeel in overleg nader te bepalen 

 

Kapelse verenigingen en onderwijsinstellingen Tennisbaan per dagdeel in overleg nader te bepalen 

Derden (niet zijnde (Kapelse)  verenigingen of onderwijsinstel. Tennisbaan per dagdeel in overleg nader te bepalen 

 

Het gebruik van de ijsbanen buiten het seizoen  van november tot en met maart van het daaropvolgende jaar is gratis.  

Georganiseerd gebruik kan alleen in overleg met de gemeente. 

             

Algemene opmerkingen           

De GGD Zeeland, Bibliotheek Oosterschelde en de Zeeuwse Muziekschool worden aangemerkt als Kapelse verenigingen bij incidentele verhuur. 
1* Eenmalig gebruik voor bijvoorbeeld kinderfeestjes  
2* Tarief voor gebruikers met een langdurige overeenkomst. 

             


