Retributiereglement voor
het gebruik van de piano in
de bibliotheek
2021-2025

Artikel 1. Algemeen
Er wordt een retributie geheven op het gebruik van de piano in de bibliotheek buiten de openingsuren
van de bibliotheek.
Artikel 2. Retributieplichtige
2.1 Gebruik
- Erkende verenigingen uit De Pinte, niet-erkende verenigingen en privépersonen kunnen betalend
gebruik maken van de piano voor culturele activiteiten bij het huren van de lokalen van de bibliotheek.
- Er is geen retributie verschuldigd door het lokaal bestuur van De Pinte bij gebruik van de piano buiten
de openingsuren van de bibliotheek voor culturele activiteiten.
- Er is geen retributie verschuldigd door Muziekschool De Pinte vzw voor de eerste 10 dagen per
semester met een maximum van 20 dagen per kalenderjaar voor instrumentvoorstellingen,
toonmomenten, activiteiten, concerten en dergelijke die gratis zijn.
2.2 Tarief
- Voor het huren van de piano in de bibliotheek en de verplichte stembeurt dient de gebruiker 175 euro
te betalen.
- Het gebruik van de lokalen van de bibliotheek wordt geregeld via het Retributiereglement gebruik
infrastructuur Lokaal bestuur.
2.3 Verantwoordelijkheid
- De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid over de goede zorgen voor de piano.
- Indien er schade voorvalt, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de vrijwilliger van toezicht.
- Bij vaststelling van de schade aan de piano wordt de schade, begroot door de firma van het
onderhoudscontract, verhaald op de aansprakelijke gebruiker.
2.4 Betaling
- De gebruiker dient bij het niet doorgaan van een activiteit ten minste 2 werkdagen voor de aanvang
van het evenement schriftelijk of per mail de dienst Vrije Tijd hiervan in kennis te stellen om vrijgesteld
te worden van de verschuldigde retributie, zoniet is de volledige retributie verschuldigd.
- Aan de gebruiker wordt een verzoek tot betaling verzonden. Het verschuldigde bedrag wordt betaald
binnen dertig dagen vanaf verzending van de betaalbrief.

- Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het
gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen en haar latere wijzigingen.
Artikel 3. Bezwaar
De retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het
college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de
datum van de contante inning van de retributie.
Het bezwaar moet op straffe van verval schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd zijn. Van het
bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen. Indien de
retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vermeld
worden in het bezwaar.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 1 september 2021 en heeft uitwerking tot en met 31
augustus 2025.

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2021.

