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ALGEMEEN1
Voor verblijven in het Vormingscentrum (inbegrepen ‘talentklassen’) en
ontleningen in de Provinciale Uitleendienst zijn steeds, ongeacht de
boekingsdatum, de tarieven toepasselijk die gelden voor het jaar waarin het
verblijf of de ontlening plaatsvindt.
Standaardtarieven (lokalen, overnachting, standaardmaaltijden) worden
jaarlijks met een marktconform percentage aangepast. Andere dan de
standaardtarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
Alle in deze brochure vermelde tarieven zijn inclusief BTW.2

VORMINGSCENTRUM
ACCOMMODATIE
Voor het reserveren van specifieke ruimtes, andere dan de standaard lokalen,
wordt het tarief van een conferentiezaal aangerekend.
Voor groepen die niet overnachten is enkel de vaste uitrusting (o.a.
audiovisueel materiaal) van de lokalen in de prijs inbegrepen.
Extra materiaal kan eenvoudig bijbesteld worden, en wordt gefactureerd
volgens de tarieven zoals vermeld in de online catalogus van de uitleendienst.
Groepen die overnachten maken gratis gebruik van deze dienstverlening.

Lokalen
Jeugd
Lokaal
Gesprekslokaal
Atelier
Conferentiezaal
Animatiehal
Polyvalente zaal

Extern dagdeel
13,50 €
20,10 €
29,45 €
70,65 €
105,95 €

Extern dag
20,45 €
30,45 €
44,60 €
107,00 €
160,50 €

Intern
5,10 €
7,60 €
11,15 €
26,75 €
40,15 €

Extern dagdeel
21,75 €
32,40 €
47,50 €
113,90 €
170,85 €

Extern dag
33,00 €
49,10 €
71,95 €
172,60 €
258,90 €

Intern
8,25 €
12,30 €
18,00 €
43,15 €
64,70 €

Volwassenen
Lokaal
Gesprekslokaal
Atelier
Conferentiezaal
Animatiehal
Polyvalente zaal

1
2

Deze brochure is niet limitatief. Een overzicht van alle bijkomende diensten en goederen is verkijgbaar aan het onthaal.
M.u.v. o.a. kosten die aangerekend worden omwille van schade en verlies van goederen. Deze worden gefactureerd zonder BTW.
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Professioneel
Lokaal
Gesprekslokaal
Atelier
Conferentiezaal
Animatiehal
Polyvalente zaal

Extern dagdeel
43,55 €
64,80 €
94,95 €
227,85 €
341,75 €

Extern dag
65,95 €
98,20 €
143,90 €
345,20 €
517,80 €

Intern
65,95 €
98,20 €
143,90 €
345,20 €
517,80 €

Audiovisuele studio
Module
Lokaal (1)
Module I (2)
Module II (3)
Module III (4)
(1)
(2)
(3)
(4)

Jeugd
Dagdeel
29,45 €

Jeugd
Dag
44,60 €
60,00 €
60,00 €
80,00 €

Volwassenen Volwassenen
Dagdeel
Dag
47,50 €
71,95 €
90,00 €
90,00 €
110,00 €

Studio ingericht als lokaal
Studio ingericht voor audio-opnames
Studio ingericht voor foto- & video-opnames
Studio ingericht voor audio-, foto- & video-opnames

Voor toelichting bij het specifieke materiaal dat wordt voorzien bij de
respectieve modules kan u contact opnemen met de provinciale uitleendienst.

Overnachting
Categorie
Jeugd
Volwassenen
Professioneel

Prijs
5,80 €
8,15 €
20,00 €

Het aantal gereserveerde bedden dient in overeenstemming te zijn met het
aantal deelnemers (met een marge van ‘één’ extra kamer). Elk extra bed zal
aangerekend worden aan een forfaitair tarief van 12 € per nacht.
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CATERING
In het Vormingscentrum zijn uitgebreide cateringmogelijkheden voorhanden.
Het is niet toegelaten dat de organisatie of de bezoekers zelf etenswaren
en/of dranken meebrengen3. Hieronder vindt u een uitgebreid aanbod.
We vragen wel om de keuze van catering te beperken tot dezelfde
maaltijdformule voor heel de groep.
Speciale wensen op vlak van catering kunnen steeds besproken worden met
de coördinator catering.

Standaardmaaltijden
De standaardmaaltijden worden voorzien in het selfservice-restaurant.
Het warm middagmaal is een driegangenmenu (soep, hoofdgerecht, dessert).
Het avondmaal omvat brood met verschillende soorten beleg en een snack.
De ‘lichte lunch’ omvat een baguette, met keuze uit diverse soorten beleg en
gebruik van onze saladebar.
De ‘lichte lunch’ kan met of zonder dagsoep geserveerd worden.
In de prijs van al deze maaltijden is steeds water/koffie/thee in selfservice
inbegrepen.
Openingsuren restaurant
- Ontbijt
van 8.00 u tot 9.30 u
- Middagmaal
van 12.00 u tot 13.00 u
- Avondmaal
van 17.30 u tot 19.00 u
Uitzonderlijk en indien mogelijk kan op verzoek van de klant worden
afgeweken van deze openingsuren, mogelijk mits aanrekening van extra
(personeels-) kosten. Voor meer infomatie kan u bij de coördinator catering
terecht.
Kinderen jonger dan 3 jaar schuiven gratis aan voor deze
standaardmaaltijden, voor hen voorzien we evenwel geen vlees.
De tarieven voor de standaardmaaltijden verschillen per tariefcategorie.
Categorie

Ontbijt

Lichte
lunch

Jeugd
Volwassenen
Professioneel

4,70 €
5,60 €
8,45 €

5,85 €
8,45 €
11,60 €

Lichte
lunch
met
soep
7,00 €
10,00 €
13,85 €

Warm
Avondmaal
Middagmaal (*)
8,80 €
13,35.€
19,70 €

5,60 €
8,35 €
11,75 €

* Een warm middagmaal kan ’s avonds worden geserveerd als ‘dinner’ mits een meerprijs
van 2,00 €.
3

Zie ook ‘Compensatie eigen catering’ p. 10
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In plaats van het standaard middagmaal en avondmaal kan er ook steeds een
vegetarisch alternatief worden voorzien, zonder dat hiervoor een meerprijs
wordt aangerekend. Deze vegetarische maaltijden dienen schriftelijk,
minimaal 2 weken op voorhand, aangevraagd te worden.
Dieetmaaltijden en halal maaltijden kunnen eveneens worden geserveerd
mits een kleine meerprijs. Voor een warm middagmaal en een dinner
bedraagt deze meerprijs 2,50 €; voor het ontbijt, een lichte lunch(met soep) en
het avondmaal is dit 1,00 €. Dit supplement is nodig voor het op maat
aanpassen van de menuplanning en de bereidingen en ten behoeve van de
aankoop van gepaste ingrediënten. Deze diëten dienen minimaal 2 weken
voor het verblijf schriftelijk te worden aangevraagd.
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Extra’s catering
Deze extra’s laten je toe je verblijf op maat van je groep en de geplande
activiteiten uit te werken. Wens je hiervan gebruik te maken dan laat je ons dit
minimaal 2 weken voor aanvang van je verblijf weten. De opgegeven prijzen
zijn per stuk. Voor meer info kan je steeds terecht bij de coördinator catering.
Extra’s
Vieruurtje (frisdrank / koffie met wafel of andere zoete snack)
Lunchpakket (3 broodjes, brikje drank, stuk fruit) (*)
Supplement soep ( van de dag)
Groentenslaatje (sla, wortel, koolsla, pastasla, komkommer, tomaat,

Tarief
per stuk
2,00 €
6,00 €
1,50 €
2,00 €

dressing)

Spie fruitvlaai
Koffiekoek (assortiment koffiekoeken artisanaal)
Vanille/chocoladecake (2 sneetjes per persoon)
Croissant
Chocoladebroodje
Rozijnenkoek
Mini-koffiekoekje (chocoladebroodje/rozijnenkoekje)
Ijsje (bekertje of hoorntje)
Assortiment fruit/fruitsalade in buffetvorm
Ander dessert (meer info via coördinator catering)
Belegd broodje I (kaas, hesp, kippenwit)
Belegd broodje II (kipcurry-, vlees- of surimisalade)
Belegde baguette I (assortiment kaas, hesp, kippenwit)
Belegde baguette II (assortiment kipcurry-, vlees-, surimisalade)
Club baguette I (ass. belegde baguette - kaas, hesp, kip met sla, tomaat, ei)
Club baguette II (ass. belegde baguette - kipcurry-, vlees -, surimisalade

2,30 €
1,50 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
0,65 €
1,25 €
1,50 €/p.p.
Vanaf 3,00 €
2,20 €
2,35 €
2,75 €
3,00 €
3,75 €
4,00 €

met sla, tomaat, ei)

Club baguette veggie (belegde baguette met groenten en mozzalella of

4,25 €

plantaardig beleg)

Wrap (wrap met sla / guacomole / kip / broodkorstjes)
Wrap (wrap met sla / roomkaas / gerookte zalm/ dille)

4,50 €
5,00 €

* De coördinator catering kan aan de deelnemers van een organisatie die in het
Vormingscentrum heeft gereserveerd aan het jeugdtarief, toestaan dat zij individueel een
lunchpakket bij zich hebben bij aankomst in het Vormingscentrum. Aan de organisatie zal in
dit geval de huurprijs van het restaurant (tarief ‘conferentiezaal’) en één consumptie per
gebruiker van een lunchpakket worden aangerekend.
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Speciale cateringformules
Onderstaande cateringformules zijn enkel beschikbaar in of aan de lokalen.
Deze formules kunnen tot 6 weken voor aanvang van het verblijf aangevraagd
worden. De mogelijkheden hangen af van het aantal deelnemers aan uw
activiteit. Voor een detailbespreking neemt u best contact op met de
coördinator catering.
Speciale formules
Deze formules worden uitsluitend in de lokalen van de groepen geserveerd.

Broodjesbuffet (3 belegde broodjes - triangel/vierkant, wit/grof/meergranen

Tarief
per stuk
13,00 €

+ koffie/thee/water)

20,00 €
20,00 €
5,00 €
7,50 €
10,00 €
15,00 €
10,00 €

Koude schotel met frietjes
Brunch ‘vormingscentrum’
Receptie rauwe groenten met dipsaus
Receptie warme en koude hapjes “basic”
Receptie warme en koude hapjes “luxe”
Receptie warme en koude hapjes “super de luxe”
Receptie van de chef (3 halve open-belegde broodjes)
Receptie’s kunnen tot 21 uur worden verstrekt en zijn steeds in zelfbediening.

Indien gewenst kan de klant, in samenspraak met de coördinator catering,
kiezen voor diverse andere speciale formules (culinaire maaltijden, buffetten,
brunches, enz.) aan tarieven die schommelen tussen 15 € en 50 €. Aan de
hand van het gekozen tarief wordt, in samenspraak met de coördinator
catering, het menu samengesteld.

Tarief 1
Tarief 2
Tarief 3
Tarief 4

15 €
20 €
25 €
30 €

Andere formules
Tarief 5
Tarief 6
Tarief 7
Tarief 8

35 €
40 €
45 €
50 €

Met uitzondering van de recepties wordt er steeds koffie, thee en water
voorzien bij voormelde speciale cateringformules.

Aandachtspunten
Gelieve reeds bij reservatie een zo juist mogelijke inschatting te maken van de
gewenste lokalen, begin- en einduur van uw verblijf, het aantal personen dat
blijft overnachten, de hoeveelheid en de aard van de catering. Deze gegevens
worden definitief bij de ondertekening van de gebruikersovereenkomst of de
betaling van het voorschot.
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Wijzigingen aan de gebruikersovereenkomst worden via e-mail vormingscentrum@provincieantwerpen.be - aan ons bezorgd. Zo vermijden we
onaangename verrassingen bij de afrekening.
Bij een annulatie van een reservatie, geheel of gedeeltelijk, worden er kosten
aangerekend. In onze brochure ‘Reservatie- en verblijfsvoorwaarden’, vindt u
hierover de nodige informatie.

Compensatie eigen catering
De groepsverantwoordelijke is steeds verplicht aan het Vormingscentrum te
melden wanneer dranken en/of eetwaren door hen, of door derden voor hen,
worden meegebracht. In dat geval zal een door de directeur bepaald
compensatiebedrag worden aangerekend. Bij het vaststellen van een inbreuk
op deze bepaling wordt automatisch het toepasselijke compensatiebedrag
aangerekend.
Ingeval een organisatie gegronde redenen heeft om zelf voor catering te
zorgen of om een traiteur in te schakelen, dient de verantwoordelijke van de
organisatie schriftelijk, zes weken voor het verblijf, een gemotiveerd verzoek
om goedkeuring te richten aan de directie. Afhankelijk van de aard
(maaltijdvervangend of niet) en de omvang van de catering die wordt voorzien,
zal aan de organisatie een compensatiebedrag worden aangerekend.
- Wanneer de organisatie zelf voor catering zorgt, is het bedrag dat wordt
aangerekend een veelvoud van het volwassenentarief van de zaal waar
de catering geserveerd wordt, of bij gebrek daaraan, een veelvoud van het
volwassenentarief van de duurst gehuurde zaal.
- Wordt beroep gedaan op derden (een cateraar/traiteur) komt hier een
forfaitaire compensatievergoeding bovenop.
Servies, bestek, glazen en serveermateriaal kunnen in het Vormingscentrum
ontleend worden aan 0,25 € per stuk (één afwasbeurt inbegrepen).
Voor praktische afspraken omtrent het inschakelen van een externe cateraar,
het meebrengen van drank en/of eetwaren of het huren (inclusief afwas) van
servies, bestek of serveermateriaal dien je minimaal 2 weken voor aanvang van
het verblijf contact opnemen met de coördinator catering.
Voor nadere informatie over de door ons gehanteerde tarieven en
compensatiebedragen kan u contact opnemen met de coördinator catering.
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Dranken
Automaten
Product
Coca cola
Coca cola light/Zero
Plat water
Bruiswater
Fruitsap
Limonade
Warme dranken

Verpakking
PET
PET
PET
PET
PET
PET
BEKER

Inhoud
50cl
50cl
50cl
50cl
33cl
50cl
15cl

Tarief
2,50 €
2,50 €
2,00 €
2,00 €
2,50 €
2,50 €
0,50 €

(koffie, thee, chocoladedrank)

Barvoorraden
Dranken en snacks
Pils (Maes)
Bier van hoge gisting alcoholgehalte tot 6 gr. (amberbier, witbier)
Kriek Mort Subite
Trappist Westmalle:
- dubbel
- tripel
Duvel
Huiswijn 75cl (wit, rood) (met bio label)
Coca Cola, Cola Zero, Fanta
Sinaasappelsap (eerlijke handel)
Finley, Fanta, Lipton Ice Tea
Water Chaudfontaine plat/bruis 20 cl
Theezakje
Koffiefilter
Snacks, wafels

Tarief
zelfbediening
1,25 €
1,75 €
1,75 €
2,25 €
2,75 €
2,75 €
10,00 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,00 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €

Elke bar heeft een standaardvoorraad. Indien gewenst kan u een overzicht
aanvragen van de standaardvoorraad van de aan u toegewezen bar/ontspanningsruimte. Deze informatie is ook beschikbaar op onze website.
Onder bepaalde voorwaarden kan de standaardvoorraad worden uitgebreid of
gewijzigd mits aanvraag, minimaal 14 dagen voor het verblijf.
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Andere
Product (koffie en sinaasappelsap steeds met fairtrade-label)
Koffiebeurt (1 consumptie koffie, thee, water)
Koffiebeurt ‘plus’ (2 consumpties koffie, thee, water)
Water 1L (plat/bruis) (niet in barlokalen)
Sinaasappelsap 0,75 L (niet in barlokalen)
Fles cava 0,75 L (op aanvraag)

Tarief per stuk
1,30 €
2,50 €
2,50 €
3,75 €
12,50 €

Voor dranken die niet expliciet in onze tarieven vermeld staan, gebeurt de
prijszetting als volgt: aankoopprijs + 40 %
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DIVERSEN
- Kopie/print A4
- z/w 0,10 € - r/v x 2
- kleur 0,15 € - r/v x 2
- Kopie/print A3
- z/w 0,20 € - r/v x 2
- kleur 0,25 € - r/v x 2
- Huur locker:

25 € per begonnen week (1e week gratis)

- Nutsvoorzieningen (water, elektriciteit) bij uitsluitend gebruik van de
buitenterreinen
20,00 € / dag
- Laptops - 15 toestellen
- Laptop incl. draagtas (max. 5 beschikbaar) per stuk: 3,60 €/dag
- Laptopkar incl.5 laptops: 18,00 €/dag + 3,60 €/dag per extra laptop
- Touchscreen 84 inch - 2 toestellen
Op aanvraag en na goedkeuring 25,00 € per dag/per toestel
- Huur handdoekpakket:

5,00 €

- Huur tafelrok voor partytafel:

5,00 €

- Uurloontarief personeel Vormingscentrum 40,00 € per medewerker per
begonnen uur
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Verlies of beschadiging
Voor volgende items wordt bij onherstelbare beschadiging of verlies een vaste
vergoeding aangerekend:
Sleutel
Deken
Laken, hoeslaken, molton
Washandje
Douchehanddoek
Badhanddoek
Matrasbeschermer
Hoofdkussen
Kussensloop
Kopie-badge
Tafelrok

30,00 €
50,00 €
20,00 €
5,00 €
15,00 €
10,00 €
50,00 €
20,00 €
5,00 €
6,50 €
25,00 €

Voor goederen die niet zijn opgenomen in deze lijst wordt de kostprijs van een
nieuw, identiek gelijkaardig goed aangerekend. Als vervanging door een
identiek gelijkaardig goed niet mogelijk is wordt de nieuwwaarde aangerekend.
De nieuwwaarde is het benodigde bedrag om een gelijkaardig goed, met
minimaal dezelfde kenmerken en eigenschappen, te kunnen aanschaffen.
Bij herstellingen in eigen beheer wordt de effectieve kostprijs aangerekend op
basis van de kleinhandelsprijzen van de materialen verhoogd met de
gepresteerde werkuren aan uurloontarief. Indien de herstelling dient te worden
uitbesteed aan derden wordt de factuur van de leverancier verhaald op de
klant.
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TALENTENCENTRUM
Naast het louter reserveren van accommodatie biedt het Vormingscentrum
tevens de gelegenheid om in te tekenen op educatieve workshops die worden
georganiseerd in ons Talentencentrum.
Zo kunnen scholen inschrijven voor een meerdaags verblijf dat volledig in het
teken staat van het ‘ontwikkelen van talenten’. Met een gevarieerd aanbod aan
activiteiten bieden we hen de kans de natuur te exploreren, techniek te
beleven, in een echte opnamestudio te vertoeven,... een enorme meerwaarde
in de zoektocht naar talent in de klas. Natuurkracht, beeldkracht, taalkracht,
rekenkracht, zelfkracht, muziekkracht, teamkracht en beweegkracht - in het
uitgestrekte domein van het Vormingscentrum ontdek je ze allemaal.
Wij zetten de leerlingen aan de slag, zowel met hun hoofd als met hun handen,
zowel in theorie als in techniek. Ze leren waar ze goed in zijn en zetten zelf de
eerste belangrijke stap op weg naar een carrière die bij hen past.
Maak je keuze uit verschillende workshops die de 8 kr8ten benadrukken
(circusatelier, g-sport, natuurverkenning, muziekboxen, techniekenworkshop...).
Na het eten en tussen de verschillende activiteiten is er voldoende tijd voor
ontspanning.

Talentklassen
Alle algemene bepalingen en tarieven zoals vermeld in deze brochure zijn
integraal van toepassing bij reservaties in ons ‘Talentencentrum’.
Onderstaande bijzondere bepalingen en tarieven, die het ‘standaardpakket’
voor Talentklassen betreffen, vullen deze aan en schaffen ze af in de mate
waarin ze hiermee tegenstrijdig zijn.
Standaardprijs4 per deelnemer:
- 5 dagen en 4 nachten: 175 euro per leerling
- 3 dagen en 2 nachten: 105 euro per leerling
Per klas: 1 begeleider gratis
(Voor extra begeleiders : kosten van overnachting en maaltijden aan jeugdtarief)

4

Zie ‘ALGEMEEN’ p. 4
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Inbegrepen zijn:
overnachting in het Vormingscentrum
activiteiten georganiseerd door onze educatieve medewerker
eventuele toegangstickets voor externe activiteiten
animatieprogramma
gebruik van materialen
alle maaltijden (4x ontbijt, 5x lunch, 4x avondmaal , 4x vieruurtje voor de
weekformule, of 2x ontbijt etc. voor de tweedaagse formule)
- gebruik beddengoed (dekens, hoeslakens en kussens)
-

Indien in onderling overleg tussen de school en onze educatieve medewerker
een niet-standaardpakket (maatwerk) wordt samengesteld, dan vullen de hierbij
overeengekomen specifieke bepalingen en tarieven de algemene en bijzondere
bepalingen en tarieven aan en schaffen ze af in de mate waarin ze hiermee
tegenstrijdig zijn.
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UITLEENDIENST
VERGOEDING
- Voor de meeste toestellen betaal je een vergoeding. De prijzen van elk
toestel apart vind je in de online catalogus.
- Je betaalt deze vergoeding per periode van een week, de afhaaldag
niet inbegrepen. Op het reservatieformulier dat je ontvangt na
bestelling, vind je het bedrag onder voorbehoud terug.
- Je kunt enkel betalen via overschrijving, de factuur wordt meegegeven
op het moment dat je de goederen terugbrengt.

Waarde goederen - Weekvergoeding
<250 EUR

1 EUR

<500

3 EUR

<1.000

4 EUR

<1.500 EUR

5 EUR

<3.000 EUR
SETPRIJS 1

10 EUR
15 EUR

SETPRIJS 2

20 EUR

PA-CAT1

80 EUR (beperkte PA-set)

PA-CAT2

100 EUR (oude PA)

PA-CAT3

150 EUR (nieuwe PA)

Werkuur techniek

50 EUR

Werkuur logistiek

30 EUR

Materialen herstelling
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Effectieve kost

BOETE
Als je je ontlening, of een deel ervan, te laat inlevert betaal je een boete.
- Ingeval het goederen betreft waarvoor een ontleenvergoeding is
verschuldigd:
- Ontleenvergoeding + huurbedrag vermenigvuldigd met het aantal
werkdagen na de geplande terugbrengdatum (met een minimum van
25 €).
Na 5 werkdagen worden de goederen als definitief verloren
beschouwd en wordt de ontleenvergoeding + de nieuwwaarde van
de goederen aangerekend (met een minimum van 125 €).
- Ingeval het goederen betreft waarvoor geen ontleenvergoeding is
verschuldigd:
- Je betaalt geen toeslag als deze maximaal 5 werkdagen te laat
worden teruggebracht.
Na 5 werkdagen worden de goederen als definitief verloren
beschouwd en wordt de ontleenvergoeding + de nieuwwaarde van
de goederen + een administratieve toeslag van 25 € aangerekend.

SCHADE EN VERLIES
De klant is aansprakelijk bij schade of verlies van goederen. Voor verdere
toelichting kan u het reglement van de uitleendienst raadplegen op onze
website.
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