
AGB TARIEVENLIJST
Gemeenteraad / raad van bestuur 21 januari 2020

Gewijzigd in gemeenteraad / raad van bestuur 15 december 2020

Gewijzigd in gemeenteraad / raad van bestuur 23 februari 2021

Gewijzigd in gemeenteraad / raad van bestuur 23 maart 2021

- de vermelde tarieven zijn inclusief de belasting op de toegevoegde waarde en worden geïnd op het ogenblik van de 

afgifte van het toegangsbewijs of worden gefactureerd; de parkeertarieven worden contant betaald overeenkomstig de 

modaliteiten vermeld op de parkeerautomaten, parkeerinformatiedragers, de stedelijke website en/of de website van de 

concessiehouder

- het betreft tarieven m.b.t. het verlenen van toegang tot de accommodatie en/of het ter beschikking stellen van 

accommodatie en materieel met tussenkomst in de activiteiten en/of het parkeren in de parkeergebouwen geëxploiteerd 

door AGB Genk

- het directiecomité kan, mits voorafgaande en gemotiveerde beslissing, afwijkingen op deze tarievenlijst toestaan

TARIEVEN SPORT MET INGANG VAN 01.03.2021 INWONER GENK NIET-INWONER GENK

Zwembad SportinGenk

Toegangsgelden 

Volwassenen (+ 14 jarigen) 3,00 €                             4,00 €                             

Kinderen (- 14 jaar) 1,80 €                             2,50 €                             

Kinderen (-3 jaar)

Seniorenzwemmen 60+ 1,80 €                             2,50 €                             

Studenten (op vertoon van studentenkaart) 1,80 €                             2,50 €                             

Begeleider personen met een handicap (begeleiderspas)

Beurtenkaarten 

12- beurtenkaart +14 jaar 30,00 €                           40,00 €                           

12- beurtenkaart -14 jaar 18,00 €                           25,00 €                           

12- beurtenkaart stads en OCMW-personeel (incl. gepensioneerden) 15,00 €                           15,00 €                           

12- beurtenkaart +60 jaar 18,00 €                           25,00 €                           

Groepen

Groepen (min. 15 personen, incl. 1 begeleider) 1,80 €                             2,50 €                             

Genkse jeugdorganisaties (min. 15 personen  -18 jarigen, incl. 1 begeleider) 0,90 €                             
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Zwemlessen

Zwemles volwassenen (per les/ per uur) 6,00 €                             7,00 €                             

Zwemles kinderen (per les/ per uur) 5,00 €                             6,00 €                             

Zwemlessen door derden 

Watergewenning Gezinsbond (per les) 1,80 €                             1,80 €                             

Privé-zwemles volwassenen (excl. begeleiding, incl. ter beschikking stelling zwembaan) 4,20 €                             4,20 €                             

Privé-zwemles kinderen (excl. begeleiding, incl. ter beschikking stelling zwembaan) 3,00 €                             3,00 €                             

Scholen 

Scholen Genk/per leerling 0,70 €                             

Scholen buiten Genk/ per leerling 1,00 €                             

Georganiseerde zwembadactiviteiten  

Begeleide zwemactiviteiten (start to, aquajoggen, aquaspinning,.. ) / per les/uur 4,20 €                             5,00 €                             

Begeleide zwemactiviteiten (aquafit, aquajoggen, aquaspinning,..) / 12-beurtenkaart 42,00 €                           50,00 €                           

Zwembad  SportinGenk voor clubs/per uur

14 m baan instructiebad zwemclub Genk met jeugdwerking 0,80 €                             

33 m baan zwemclub Genk met jeugdwerking 1,80 €                             

50 m baan zwemclub Genk met jeugdwerking 2,30 €                             

14 m baan instructiebad watersportclubs Genk 1,50 €                             

33 m baan watersportclubs Genk 4,20 €                             

50 m baan watersportclubs Genk 6,30 €                             

14 m baan instructiebad - algemeen tarief 4,00 €                             5,00 €                             

33 m baan - algemeen tarief 9,00 €                             15,00 €                           

50 m baan - algemeen tarief 13,00 €                           20,00 €                           

Duikkuil per trainingsuur voor Genkse zwemclub met jeugdwerking 3,60 €                             

Duikkuil per trainingsuur - algemeen tarief 4,50 €                             4,50 €                             

Zwembad Boxbergheide

Toegangsgelden 

Volwassenen (+14 jaar) 1,80 €                             2,80 €                             

Kinderen (-14 jaar) 1,50 €                             2,00 €                             

Kinderen (- 3 jaar)

Zwembad per uur zonder toezicht - algemeen tarief 60,00 €                           60,00 €                           

Zwembad per uur met toezicht voor verenigingen, sportdiensten, … 30,00 €                           36,00 €                           

Zwembad per uur zonder toezicht voor verenigingen, sportdiensten, … 24,00 €                           30,00 €                           

Zwembad per uur zonder toezicht voor Genkse zwemclub met jeugdwerking 18,00 €                           

Scholen 
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Scholen Genk/ per leerling 0,70 €                             

Scholen buiten Genk/ per leerling 1,00 €                             

Beurtenkaarten 

12- beurtenkaart stads- en OCMW-personeel (incl. gepensioneerden) 15,00 €                           15,00 €                           

Sportzalen  SportinGenk

Arcade

Sporthal 1/3 zaal per uur 9,60 €                             9,60 €                             

Sporthal 3/3 zaal per uur 24,00 €                           24,00 €                           

Sporthal 3/3 zaal per uur voor manifestaties van clubs, aangesloten bij sportraad (1x/jaar, 4x/jaar clubs onder contract met 

jeugdwerking)

6,00 €                             6,00 €                             

Sporthal 1/3 zaal per lesuur voor scholen 3,60 €                             3,60 €                             

Sporthal clubs onder contract met jeugdwerking (per uur, per terrein) / 4 x jeugd 2,90 €                             2,90 €                             

Balance

Gymhal per 1/4 deel  (per uur) 9,60 €                             9,60 €                             

Gymhal per 1/4 deel - clubs onder contract met jeugdwerking (per uur) 2,90 €                             2,90 €                             

Gymhal per 1/4 deel - scholen (per uur) 3,60 €                             3,60 €                             

Klimmuur/ per klimbeurt (individuele klimbeurt op vertoon van klimvaardigheidsattest) 4,00 €                             5,00 €                             

Ter beschikking stelling klimmuur scholen Genk (per uur, incl. materiaal, excl. begeleiding) 3,60 €                             

Ter beschikking stelling klimmuur verenigingen Genk/buiten Genk, scholen buiten Genk (per uur, excl. materiaal, excl. 

begeleiding)

9,60 €                             9,60 €                             

Ter beschikking stelling klimmuur (per uur, excl. materiaal, excl. begeleiding) 18,00 €                           18,00 €                           

Danszaal  (per uur) 9,60 €                             9,60 €                             

Danszaal  - clubs onder contract met jeugdwerking (per uur) 2,90 €                             2,90 €                             

Danszaal  - scholen (per uur) 3,60 €                             3,60 €                             

Vechtsportzaal (per uur) 8,40 €                             8,40 €                             

Vechtsportzaal - clubs onder contract met jeugdwerking (per uur) 2,90 €                             2,90 €                             

Vechtsportzaal voor scholen (per lesuur) 3,60 €                             3,60 €                             

Kleedkamers SportinGenk (gebruik enkel kleedkamer)

Kleedkamers 7,20 €                             7,20 €                             

Kleedkamer scholen 3,60 €                             3,60 €                             

Georganiseerde sportactiviteiten  

Begeleide sportactiviteiten (per les) 4,20 €                             5,00 €                             

Begeleide sportactiviteiten 12-beurtenkaart 42,00 €                           50,00 €                           

Begeleide sportactiviteiten 60+ (per les/uur) 1,80 €                             2,50 €                             

Start to jog, Keep on running, … (per les) 1,00 €                             1,30 €                             

Individueel gebruik hoogtouwenparcour (per persoon, incl. materiaal, incl. begeleiding) 4,20 €                             5,00 €                             

Gemeenteraad / raad van bestuur 21 januari 2020

Gewijzigd in gemeenteraad / raad van bestuur 15 december 2020, 23 februari 2021 en 23 maart 2021 3/12



Andere zalen SportinGenk

Arcade (VIP, Lobby)

Manifestaties van verenigingen aangesloten bij een Genkse adviesraad (per dag) 14,40 €                           14,40 €                           

Manifestaties van andere organisaties en/of initiatieven (per dagdeel) 36,00 €                           36,00 €                           

Toegang zaal/leslokaal voor scholen (per lesuur) 3,60 €                             3,60 €                             

Toegang voor vergadering, opleiding of lunch (per uur) 4,20 €                             4,20 €                             

Balance (Atrium, duikerslokaal, leslokaal, vergaderzaal, VIP zwembad)

Manifestaties van verenigingen aangesloten bij een Genkse adviesraad (per dag) 14,40 €                           14,40 €                           

Manifestaties van andere organisaties en/of initiatieven (per dagdeel) 36,00 €                           36,00 €                           

Toegang zaal/leslokaal voor scholen (per lesuur) 3,60 €                             3,60 €                             

Toegang voor vergadering, opleiding of lunch (per uur) 4,20 €                             4,20 €                             

Openluchtinfrastructuur 

Voetbalterreinen 

Voetbalterrein per uur voor jeugdverenigingen 14,00 €                           14,00 €                           

Voetbalterrein per uur 16,80 €                           16,80 €                           

Voetbalterrein per lesuur (schooltarief) 3,60 €                             3,60 €                             

Hoogtouwenparcours/Groepsuitdaging

Scholen Genk (per uur, incl. materiaal, excl. begeleiding) 2,50 €                             

Verenigingen Genk/buiten Genk, scholen buiten Genk (per uur, incl. materiaal, excl. begeleiding) 3,50 €                             3,50 €                             

Algemeen tarief  (per uur, incl. materiaal, excl. begeleiding)  6,00 €                             6,00 €                             

Sportkampen 

Categorie 1 (per dag) 6,00 €                             7,80 €                             

Categorie 2 (per dag) 9,00 €                             11,70 €                           

Categorie 3 (per dag) 11,00 €                           14,30 €                           

Categorie 4 (per dag) 13,00 €                           16,90 €                           

Categorie 5 (per dag) 18,00 €                           23,40 €                           

Categorie 6 (per dag) 22,00 €                           28,60 €                           

Categorie 7 (per dag) 26,00 €                           33,80 €                           

Opvang per voormiddag of namiddag 2,50 €                             3,00 €                             

Opvang per voormiddag en namiddag (voor volledig kamp, voorinschrijving) 4,20 €                             5,00 €                             

Verjaardagsfeestjes

Zwem-, klim- of outdoorfeestje (met begeleiding monitor - voor 8 tot max.12 kinderen, incl. catering) 120,00 €                         150,00 €                         

Verhuur technisch- en sportmateriaal 

Gebruik whirpoolinstallatie zwembad 1,80 €                             1,80 €                             

Gebruik aquabelt/klimgordel 1,80 €                             1,80 €                             
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Gebruik didactische apparatuur (smartboard, beamer) - per dag 14,40 €                           14,40 €                           

Gebruik luchtcompressor per vulling van een duikfles 1,45 €                             1,45 €                             

Gebruik zwemvliezen en duikbrillen voor duikinitiaties per persoon 1,80 €                             1,80 €                             

Verlies polsbandje zwembad 14,40 €                           14,40 €                           

Verlies sleutel/badge kleedkamer 36,00 €                           36,00 €                           

Diverse ontvangsten

Vergoeding diverse kleine schade

Verhuur lockers aan clubs / per locker - per jaar 14,40 €                           14,40 €                           

Verhuur sportmateriaal bij begeleide sportactiviteiten

Kopieën 0,07 €                             0,07 €                             

Verkoop zwembrevetten 1,20 €                             1,20 €                             

Busvervoer scholen 

Busvervoer Genk 58,80 €                           

Busvervoer buiten Genk 102,00 €                         

Verhoogde tegemoetkoming  

Begeleide sportactiviteiten 2,10 €                             2,50 €                             

Begeleide sportactiviteiten  / 12 beurtenkaart 21,00 €                           25,00 €                           

Start to jog, Keep on running, … (per les) 0,50 €                             0,65 €                             

Zwem-, klim- of outdoorfeestje (met begeleiding monitor - voor 8 tot max.12 kinderen, incl. catering) 60,00 €                           75,00 €                           

Zwemlessen volwassenen (per les/uur) 3,00 €                             3,50 €                             

Zwemlessen kinderen (per les/uur) 2,50 €                             3,00 €                             

Sportkampen categorie 1 (per dag) 3,00 €                             3,90 €                             

Sportkampen categorie 2 (per dag) 4,50 €                             5,85 €                             

Sportkampen categorie 3 (per dag) 5,50 €                             7,15 €                             

Sportkampen categorie 4 (per dag) 6,50 €                             8,45 €                             

Sportkampen categorie 5 (per dag) 10,00 €                           11,70 €                           

Sportkampen categorie 6 (per dag) 11,00 €                           14,30 €                           

Sportkampen categorie 7 (per dag) 13,00 €                           16,90 €                           

Opvang per voormiddag en namiddag (voor volledig kamp, voorinschrijving) 2,10 €                             2,50 €                             

Sport na school 

SNS-pas voor twee semesters 45,00 €                           45,00 €                           

SNS-pas voor één semester 30,00 €                           30,00 €                           

Beg. Sportactiviteit  SNS (per persoon) 1,50 €                             1,50 €                             

Lesgeversbegeleiding (per begeleider)

Schoolzwemmen (per half uur) / sportactiviteiten 6,00 €                             6,00 €                             
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Hoogtouwenparcours, groepsuitdaging,  … (per uur) - scholen Genk 30,00 €                           

Hoogtouwenparcours, groepsuitdaging, ..)  - verenigingen Genk/buiten Genk, scholen buiten Genk (per uur) 35,00 €                           35,00 €                           

Hoogtouwenparcours, groepsuitdaging, … (per uur) 70,00 €                           70,00 €                           

TARIEVEN C-MINE MET INGANG VAN 01.04.2021
Het vaststellen van individuele tarieven voor toegang tot voorstellingen met unieke artistieke prestaties wordt gedelegeerd aan 

het AGB-directiecomité in het kader van dagelijks bestuur en deze  tarieven worden kenbaar gemaakt in brochures, website 

pagina's, online ticketingprogramma's,...

Voor de algemene gebruiksvoorwaarden m.b.t. de infrastructuur wordt verwezen naar het reglement voor occasioneel gebruik 

van infrastructuur van Groep Genk.

Afhankelijk van de aard van de organisator en van de activiteit, wordt volgende tariefstructuur gehanteerd:

- Tarief A: Scholen, verenigingen (1), individuele personen en organisaties zonder commercieel doel uit Genk, scholen met een 

Genkse vestiging bij studenteninitiatieven, stedelijke diensten, partners van de C-mine site.

Pakketprijs voor A-tarief: Indien gebruiker 1 of meerdere ruimtes langer dan één dag huurt i.k.v. één eindactiviteit (de dagdelen 

moeten niet aaneensluitend zijn) wordt een korting van 10 procent toegepast op de eindfactuur (incl.  infrastructuur, materiaal, 

technische ondersteuning, onderhoud).

- Tarief B: Scholen, verenigingen, individuele personen en organisaties zonder commercieel doel buiten uit Genk.

- Tarief C: Organisaties en initiatieven met een commercieel karakter (2), particuliere aanvragen met een commercieel karakter. 

Pakketprijs voor B- en C-tarief: Een korting van 10 procent wordt toegekend op de totaalfactuur indien gebruiker:

* gedurende 1 dag minstens twee grote zalen (grote theaterzaal, kleine theaterzaal, compressorenzaal) huurt

* gedurende 1 dag minstens één grote zaal (grote theaterzaal, kleine theaterzaal, compressorenzaal) en drie vergaderzalen huurt

(1) Prijzen voor verenigingen van Genk worden enkel toegepast wanneer het gaat om een activiteit waarbij de vereniging van 

Genk alleen-organisator is.

(2) Aanvragen van de nijverheids- en/of handelsinstellingen en/of aanvragen voor inrichtingen en/of instellingen die een 

winstgevend karakter uitoefenen, bovendien die inrichtingen die een rechtstreekse of een onrechtstreekse verkooppromotie tot 

doel hebben. Het winstgevende of commerciële karakter kan o.m. blijken uit de aard van de activiteit, de aan de deelnemers 

gevraagde bijdrage en de gevoerde publiciteit.

Voor inrichtingen met commerciële doeleinden worden de vermelde tarieven voor het gebruik van audiovisuele materialen 

verdubbeld. 

Ter beschikking stelling Grote Zaal voor activiteiten - tarief A - per 4 uur                           400,00 € 

Ter beschikking stelling Grote Zaal voor activiteiten - tarief B - per 4 uur                           900,00 € 

Ter beschikking stelling Grote Zaal voor activiteiten - tarief C - per 4 uur                        1.600,00 € 

Ter beschikking stelling Grote Zaal voor repetities of opbouw - tarief A - per 4 uur                             50,00 € 

Ter beschikking stelling Grote Zaal voor repetities of opbouw - tarief B - per 4 uur                             50,00 € 

Ter beschikking stelling Grote Zaal voor repetities of opbouw - tarief C - per 4 uur                           200,00 € 

Ter beschikking stelling Kleine Zaal voor activiteiten - tarief A - per 4 uur                           300,00 € 
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Ter beschikking stelling Kleine Zaal voor activiteiten - tarief B - per 4 uur                           750,00 € 

Ter beschikking stelling Kleine Zaal voor activiteiten - tarief C - per 4 uur                        1.000,00 € 

Ter beschikking stelling Kleine Zaal voor repetities of opbouw - tarief A - per 4 uur                             50,00 € 

Ter beschikking stelling Kleine Zaal voor repetities of opbouw - tarief B - per 4 uur                             50,00 € 

Ter beschikking stelling Kleine Zaal voor repetities of opbouw - tarief C - per 4 uur                           200,00 € 

Ter beschikking stelling Polyvalente Zaal voor activiteiten - tarief A - per dag                             50,00 € 

Ter beschikking stelling Polyvalente Zaal voor activiteiten - tarief B - per dag                           100,00 € 

Ter beschikking stelling Polyvalente Zaal voor activiteiten - tarief C - per dag                           350,00 € 

Ter beschikking stelling Polyvalente Zaal voor repetities of opbouw - tarief A - per dag                             25,00 € 

Ter beschikking stelling Polyvalente Zaal voor repetities of opbouw - tarief B - per dag                             25,00 € 

Ter beschikking stelling Polyvalente Zaal voor repetities of opbouw - tarief C - per dag                             60,00 € 

Ter beschikking stelling Vergaderzalen 1-2-3-4 - tarief A - per 4 uur                             30,00 € 

Ter beschikking stelling Vergaderzalen 1-2-3-4 - tarief B - per 4 uur                             60,00 € 

Ter beschikking stelling Vergaderzalen 1-2-3-4 - tarief C - per 4 uur                           120,00 € 

Ter beschikking stelling Terras Grote Zaal (outdoor meetingruimte) - tarief A - per 4 uur                             30,00 € 

Ter beschikking stelling Terras Grote Zaal (outdoor meetingruimte) - tarief B - per 4 uur                             60,00 € 

Ter beschikking stelling Terras Grote Zaal (outdoor meetingruimte) - tarief C - per 4 uur                           120,00 € 

Ter beschikking stelling Compressorenhal voor activiteiten - tarief A - per dag                           400,00 € 

Ter beschikking stelling Compressorenhal voor activiteiten - tarief B - per dag                           800,00 € 

Ter beschikking stelling Compressorenhal voor activiteiten - tarief C - per dag                        1.300,00 € 

Ter beschikking stelling Compressorenhal voor op- en afbouw - tarief A - per dag                             50,00 € 

Ter beschikking stelling Compressorenhal voor op- en afbouw - tarief B - per dag                             50,00 € 

Ter beschikking stelling Compressorenhal voor op- en afbouw - tarief C - per dag                           120,00 € 

Ter beschikking stelling Foyer voor activiteiten - tarief A - per dag                           200,00 € 

Ter beschikking stelling Foyer voor activiteiten - tarief B - per dag                           400,00 € 

Ter beschikking stelling Foyer voor activiteiten - tarief C - per dag                           650,00 € 

Ter beschikking stelling Foyer voor op- en afbouw - tarief A - per dag                             50,00 € 

Ter beschikking stelling Foyer voor op- en afbouw - tarief B - per dag                             50,00 € 

Ter beschikking stelling Foyer voor op- en afbouw - tarief C - per dag                           120,00 € 

Ter beschikking stelling technicus - per uur - maandag tot vrijdag voor 24u                             40,00 € 

Ter beschikking stelling technicus - per uur - zaterdag, zondag, feestdagen of weekdagen na 24u                             75,00 € 

Ter beschikking stelling portier - per uur - maandag tot vrijdag vanaf 02u                             40,00 € 

Ter beschikking stelling portier - per uur - zaterdag, zondag, feestdagen vanaf 02u                             75,00 € 

Onderhoudsprestaties Grote Zaal                           200,00 € 

Onderhoudsprestaties Kleine Zaal                           100,00 € 

Onderhoudsprestaties Compressorenzaal                           200,00 € 

Onderhoudsprestaties Polyvalente Zaal                             60,00 € 

Onderhoudsprestaties Foyer                             60,00 € 

Ter beschikking stelling van een bijkomende loge - per dag - enkel voor tariefklasse B en C                             25,00 € 

Pakket met genummerd bonnensysteem voor vestiaire (188 nummers)                               5,00 € 

Ter beschikking stelling lichtapparatuur -  één spot met bewegend licht - per dag (max. 10 stuks)                             20,00 € 
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Ter beschikking stelling lichtapparatuur - hazer - per dag                             50,00 € 

Ter beschikking stelling volledige P.A. voor versterking band (incl. micro's, monitors, …) - per dag                           300,00 € 

Ter beschikking stelling 1 monitor extra - per dag                             40,00 € 

Ter beschikking stelling extra CD-speler/DVD/BluRay - per dag                             10,00 € 

Ter beschikking stelling projectieset, beamer en scherm (kleine zaal) - per dag                           150,00 € 

Ter beschikking stelling projectieset, beamer en scherm (enkel grote zaal) - per dag                           300,00 € 

Ter beschikking stelling scherm - per dag                             25,00 € 

Ter beschikking stelling 75 inch TV - tarief A/B - per dag                           100,00 € 

Ter beschikking stelling 75 inch TV - tarief C - per dag                           200,00 € 

Ter beschikking stelling extra CD-speler/DVD/BluRay bovenop 2 standaard - per dag                             10,00 € 

Ter beschikking stelling balletvloer grote zaal (enkel montage) - per dag                           100,00 € 

Ter beschikking stelling balletvloer kleine zaal (enkel montage) - per dag                             75,00 € 

Ter beschikking stelling pratikabel                             10,00 € 

Ter beschikking stelling mobiele klankset in vergaderzalen en compressorenzaal - per dag                             50,00 € 

TARIEVEN C-MINE DESIGNCENTRUM MET INGANG VAN 01.04.2021
Voor de algemene gebruiksvoorwaarden m.b.t. de infrastructuur wordt verwezen naar het reglement voor occasioneel gebruik 

van infrastructuur van Groep Genk.

Afhankelijk van de aard van de organisator en van de activiteit, wordt volgende tariefstructuur gehanteerd:

- Tarief A: Verenigingen, individuele personen en scholen uit Genk, stedelijke diensten.

- Tarief B: Verenigingen, individuele personen en scholen buiten Genk.

- Tarief C: Organisaties en initiatieven met een commercieel karakter.

Ter beschikking stelling ruimtes C-mine designcentrum - als 1 geheel - tarief A - per dag                           150,00 € 

Ter beschikking stelling ruimtes C-mine designcentrum - als 1 geheel - tarief B - per dag                           300,00 € 

Ter beschikking stelling ruimtes C-mine designcentrum - als 1 geheel - tarief C - per dag                           500,00 € 

Ter beschikking stelling ruimtes C-mine designcentrum - als 1 geheel - tarief A - per weekend                           250,00 € 

Ter beschikking stelling ruimtes C-mine designcentrum - als 1 geheel - tarief B - per weekend                           500,00 € 

Ter beschikking stelling ruimtes C-mine designcentrum - als 1 geheel - tarief C - per weekend                        1.000,00 € 

Ter beschikking stelling ruimtes C-mine designcentrum - als 1 geheel - tarief A - per week                           450,00 € 

Ter beschikking stelling ruimtes C-mine designcentrum - als 1 geheel - tarief B - per week                           750,00 € 

Ter beschikking stelling ruimtes C-mine designcentrum - als 1 geheel - tarief C - per week                        1.500,00 € 

Onderhoudsprestaties designcentrum                           200,00 € 

TARIEVEN C-MINE PLEIN/RUÏNE MET INGANG VAN 01.04.2021
Voor de algemene gebruiksvoorwaarden m.b.t. de infrastructuur wordt verwezen naar het reglement voor occasioneel gebruik 

van infrastructuur van Groep Genk. M.b.t. water en stroom zal het technisch personeel van C-mine de begin- en eindstand 

opnemen met de gebruiker.

Verbruik stroom  0,25 €/kWh 

Verbruik water  5,00 €/m³ 

TARIEVEN C-MINE SHOP

Gemeenteraad / raad van bestuur 21 januari 2020

Gewijzigd in gemeenteraad / raad van bestuur 15 december 2020, 23 februari 2021 en 23 maart 2021 8/12



Het vaststellen van individuele tarieven van de aangeboden toeristische producten dient meermaals te gebeuren i.f.v. een 

wisselend aanbod en wordt derhalve gedelegeerd aan het AGB-directiecomité in het kader van dagelijks bestuur met als 

basisprincipe een toeslag van 25% op de directe aankoopprijs of aanmaakkost ; deze tarieven worden vervolgens in de shop 

duidelijk kenbaar gemaakt

TARIEVEN C-MINE EXPEDITIE MET INGANG VAN 01.01.2021
Toegangsgelden 
Volwassenen                             10,00 € 

Kinderen -6j  gratis 

Kinderen -6j incl. gezinsspel Cyriel de Krekel                               4,00 € 

Kinderen 6j t.e.m. 18j                               6,00 € 

Kinderen 6j t.e.m. 18j incl. gezinsspel Cyriel de Krekel                             10,00 € 

Studenten (secundair, hogeschool, universiteiten) op vertoon van studentenkaart                               6,00 € 

Leerlingen lager onderwijs Genkse scholen                               2,00 € 

C-mine pas                               8,00 € 

60+, personen met een handicap en begeleiders van personen met handicap                               8,00 € 

Tour C-mine expeditie                             14,00 € 

Groepen van min. 10 personen                               8,00 € 

Groepen buiten de reguliere openingsuren (behalve op sluitingsdagen C-mine expeditie) forfait (max. 50 

personen): € 400,00; 

vanaf de 51ste persoon: 

groepsprijs

Gezinnen (2 volwassenen en 2 kinderen)                             26,00 € 

Gezinnen (2 volwassenen en 2 kinderen) inclusief gezinsspel Cyriel de Krekel                             32,00 € 

Educatieve spelen : tarief/deelnemer, te verhogen met € 40,00 voor cultuureducatieve medewerker (2 leerkrachten/begeleiders 

per klas/groep gratis toegang)

                              3,00 € 

Verjaardagsspel : tarief/deelnemer (max. 2 ouders/begeleiders per groep gratis toegang)                             13,00 € 

Verhuur C-mine expeditie, op sluitingsdagen - Genk: 4u: € 400,00; 8u: 

€ 600,00  

- Buiten Genk: 4u: € 

600,00; 8u: € 800,00 

- Commerciële 

organisaties: 4u: € 

1.000,00; 8u: € 1.500,00

Verhuur C-mine expeditie, niet op sluitingsdagen gemiddelde dagbezetting 

van C-mine expeditie, 

vermenigvuldigd met 

gemiddelde prijs van € 

8,00

Bijzonder tarief wondergrond : wordt jaarlijks door het directiecomité vastgesteld en kenbaar gemaakt 9,00 € (vanaf 3 jaar)
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Bijzondere kortingstarieven voor samenwerkingsverbanden worden periodiek door het directiecomité vastgesteld en kenbaar 

gemaakt : deze variëren van € 2 korting op de reguliere toegangsprijs tot procentuele kortingstarieven van 50% en samenstelling 

van tariefcombi's in speciale arrangementen

TARIEVEN JEUGDCENTRUM RONDPUNT 26 MET INGANG VAN 01.04.2021
Voor de ter beschikking stelling van de polyvalente zaal wordt er gewerkt met een standaardovereenkomst op basis van 

onderstaande tarieven; het periodiek vaststellen van de prijslijst voor dranken wordt gedelegeerd aan het AGB-directiecomité in 

het kader van dagelijks bestuur; voor de algemene gebruiksvoorwaarden m.b.t. de infrastructuur wordt verwezen naar het 

reglement voor occasioneel gebruik van infrastructuur van Groep Genk.

Ter beschikking stelling polyvalente zaal - hele zaal - dagbasis Genk                           200,00 € 

Ter beschikking stelling polyvalente zaal voor extra opbouw- of afbraakdag - Genk                             50,00 € 

Ter beschikking stelling polyvalente zaal - hele zaal - dagbasis niet-Genk                           300,00 € 

Ter beschikking stelling polyvalente zaal voor extra opbouw- of afbraakdag - niet-Genk                             75,00 € 

Ter beschikking stelling polyvalente zaal - hele zaal - dagbasis stedelijke diensten                             75,00 € 

Ter beschikking stelling polyvalente zaal voor extra opbouw- of afbraakdag stedelijke diensten                             20,00 € 

Ter beschikking stelling polyvalente zaal voor korte activiteiten - tarief op uurbasis                             15,00 € 

Ter beschikking stelling keuken                             50,00 € 

Ter beschikking stelling geluidsinstallatie                           150,00 € 

Ter beschikking stelling belichtingsinstallatie                           100,00 € 

Ter beschikking stelling backdrop van 6m / 4m (per stuk)                             15,00 € 

Bijzonder tarief uitkoopsom sterke drank                           150,00 € 

Bijzonder tarief voor valse alarmmeldingen                             50,00 € 

Bijzonder tarief voor verlies en/of misbruik van de toegangsbadge                             25,00 € 

TARIEVEN PARKEERGEBOUWEN MET INGANG VAN 01.03.2021
1. Algemene modaliteiten:

- Er worden parkeertarieven aangerekend in de parkeergebouwen, geëxploiteerd door AGB Genk: Parkeergebouw Portavida 

("P1"), Parking C-mine.

- Het parkeertarief geldt per geparkeerd motorvoertuig. 

- Het parkeertarief is verschuldigd door de houder van de nummerplaat, met uitzondering van het parkeertarief “C” dat wordt 

aangerekend aan stad Genk (aan € 0,363 per voertuig (€ 0,30 excl. btw)).

- Er wordt geen volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde parkeertarieven gedaan, ook niet indien de parkeersessie 

korter is dan de door het parkeerrecht bepaalde termijn.

- De betaling van het parkeertarief geeft geen aanleiding tot enig ander recht dan parkeren. Het parkeren gebeurt op eigen risico.
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2. Modaliteiten inzake abonnementen:

- Er kan geparkeerd worden door het gebruik van een geldig parkeerabonnement “kantoor” of “24/7”.

- Een parkeerabonnement vangt ten vroegste aan op de datum van de aanvraag of op een latere datum voorgesteld door de 

aanvrager. Het parkeerabonnement geldt uitsluitend voor het parkeren in het betreffende parkeergebouw waarvoor het 

abonnement wordt aangekocht; een parkeerabonnement voor het parkeren in het Parkeergebouw Portavida (“P1”) is evenwel 

eveneens geldig in het Parkeergebouw Toermalien (“P2”), geëxploiteerd door OCMW Genk.

- Een parkeerabonnement “kantoor” of “24/7” kan bij de concessiehouder aangekocht/bekomen worden.

3. Modaliteiten inzake de hulpverlenersvergunning en vergunning voor diensten voor gezinszorg:

Houders van een hulpverlenersvergunning of vergunning voor diensten voor gezinszorg, overeenkomstig de modaliteiten 

opgenomen in het stedelijk retributiereglement voor het parkeren, kunnen onbeperkt en gratis parkeren in Parkeergebouw 

Portavida. Er worden geen plaatsen voorbehouden.

4. Modaliteiten inzake het halfuurtarief:

- Er kan geparkeerd worden door aankoop van een parkeerrecht via tarief A of tarief B. Het parkeerrecht via halfuurtarief dient 

aangekocht te worden volgens de modaliteiten en tarieven vermeld op de automaat. Het parkeerrecht geldt uitsluitend voor het 

parkeren in de betreffende parkeergebouwen (P1 & P2),  waarvoor het parkeerrecht wordt aangekocht. Er moet geen 

parkeerticket voor een betalende parkeersessie achter de voorruit gelegd worden.

- Tarief B geldt uitsluitend voor werknemers (en desgevallend bezoekers, cursisten, occasioneel personeel, e.d.) van 

partnerorganisaties (aangeduid door AGB), na registratie van de nummerplaat bij de concessiehouder. 

- Tarief C geldt uitsluitend in Parking C-mine; een registratie van de nummerplaat bij de concessiehouder is niet nodig.

- Het parkeerrecht via halfuurtarief wordt aangerekend per begonnen half uur.

- Er geldt een “kiss & ride”-principe waarbij de eerste 30 minuten gratis zijn. Wordt er langer dan 30 minuten geparkeerd, zal het 

parkeerrecht via halfuurtarief aangerekend worden, en dit vanaf de eerste minuut.

- Het is mogelijk dat de automaten geen of een beperkte terugbetalingsmogelijkheid bij overbetaling voorzien. 

5. Modaliteiten inzake bezwaren:

- Men kan geen bezwaar indienen wanneer hij/zij, niettegenstaande het vereffenen van het parkeertarief, toch niet mag parkeren, 

omwille van een reden al dan niet vreemd aan de wil van het bestuur of de concessiehouder, of ingeval van verplichte 

verwijdering van het motorvoertuig bij politiebevel.

- Noch het AGB, noch de concessiehouder kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de gebrekkige werking of een defect van 

een parkeerautomaat of een automatisch detectiesysteem. 
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6. Modaliteiten inzake betaling:

- De tarieven worden contant betaald overeenkomstig de modaliteiten vermeld op de parkeerautomaten, 

parkeerinformatiedragers, de stedelijke website en/of de website van de concessiehouder. 

- Bij gebrek aan betaling in der minne wordt één herinneringsbrief verstuurd zonder kosten ten laste van de wanbetaler. Indien 

vervolgens de wanbetaler nog steeds in gebreke blijft, wordt, ten vroegste dertig kalenderdagen na de eerste 

betalingsuitnodiging, een aanmaning per aangetekende brief verstuurd, verhoogd met een forfaitaire invordering van € 20,00, 

waarbij eveneens de wettelijke intresten een aanvang nemen. Bij niet-betaling binnen een gestelde termijn van dertig 

kalenderdagen na de aanmaning per aangetekende brief zal een rechtsvordering voor de vrederechter van het kanton Genk 

worden ingeleid met een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. 

7. Overige bepalingen: Het directiecomité kan, bij gemotiveerde beslissing:

- aanvullende tarieven bepalen;

- aan bepaalde houders van nummerplaten tijdelijk een vrijstelling verlenen;

- de uitvoering van dit luik van de tarievenlijst opschorten.

Abonnement “kantoor” (maandag tot en met vrijdag, 7:00-19:00) € 40,00 per maand

Abonnement “24/7” (7 dagen/week, 24/24u) € 60,00 per maand

Tarief A € 0,50 per half uur, met 

een maximum 24-

uurtarief van € 5,00

Tarief B € 0,25 per half uur, met 

een maximum 5-uurtarief 

van € 2,00 en een 

maximum 24-uurtarief 

van € 3,00

Tarief C, specifiek voor Parking C-mine gratis voor de houder van 

de nummerplaat 
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