Tariefstelling voor het gebruik van de basiliek.
Ten behoeve van het gebruik van de Basiliek van Hulst voor andere dan
liturgische doeleinden voor de eigen parochie en de regio gelden de
onderstaande tarieven.
Het basisbedrag, dat wil zeggen de huur van de Basiliek tijdens het evenement
zelf, is € 460. Dit basisbedrag is inclusief één dagdeel en een toezicht van 4 uur.
Daarboven bedragen de kosten voor de huur van de basiliek € 200 per
dagdeel. De basiliek kan per dag voor 3 dagdelen gehuurd worden:
 van 9:00 uur tot 13:00 uur
 van 13:00 uur tot 18:00 uur
 van 18:00 uur tot 23:00 uur
De stookkosten bedragen € 150 per dagdeel.
De commissie sluit contracten met huurders af in een gesprek met 2 leden van
de commissie. In principe wordt het vastgestelde tarief gehanteerd.
In uitzonderingsgevallen is er ruimte voor de onderhandelingen.
Tot de uitzondering behoren de lopende afspraken met de Vaste
Contractanten.
Naast het basisgebruik kunnen de volgende faciliteiten gehuurd worden:
 Gebruik keuken: 100 euro per evenement Inclusief borg 50 euro , die
terugbetaald wordt wanneer alles in orde bevonden is. De huurprijs is
uitsluitend als vergoeding voor de inrichtingsapparatuur van de keuken.
 Geluidsinstallatie: 25 euro per evenement (alleen door de
toezichthouder te bedienen)
 Toezicht en assistentie. Mochten er voor het evenement meer dan 4 uur
toezicht nodig zijn, dan worden de kosten à 15 euro per uur
doorberekend. Dit wordt vooraf met de huurder besproken.
Voor het gebruik van de Basiliek voor niet-kerkelijke begrafenissen geldt voor
de plechtigheid een tarief van € 950 euro. Dit tarief is inclusief 4 uur toezicht,
eventuele stookkosten voor de duur van 4 uur en het mogelijk gebruik van de
keuken en de geluidsinstallatie.

Het gebruik van de basiliek voor het sluiten van niet-kerkelijke huwelijken is
niet toegestaan.
Bij ieder evenement wordt ruim van te voren mondeling overleg gevoerd
tussen leden van de Commissie Beheer Basiliek en de huurder.
De te maken afspraken betreffen:







de zorg voor de basiliek
het aantal dagdelen, dat de basiliek wordt gehuurd
het al dan niet aanzetten van de verwarming
het toezicht
het opruimen
en daarnaast, indien aan de orde, het gebruik van de keuken,
geluidsinstallatie en het orgel..

Na het gesprek wordt een huurovereenkomst opgemaakt .
De Commissie Gebruik Basiliek is bevoegd om de tarieven vast te stellen.
Het PKC H. Willibrordus verleent de commissie mandaat tot het afsluiten van
contracten. Ten alle tijden is op beider verzoek, indien gewenst, overleg.
Dit tarief vormt één geheel met het “reglement Commissie gebruik Basiliek van
de H. Willibrordus te Hulst” en indien van toepassing “Gebruik van de Basiliek
voor Niet-religieuze of niet parochieel gerelateerde uitvaarten.”
maart 2015.
Vastgesteld door de Commissie Beheer Basiliek
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