GEMEENTE GRIMBERGEN.
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2007
ONDERWERP:

Retributiereglement inzake het inrichten van
tentoonstellingen op verzoek van de gemeente.
Dienstjaren 2008-2013.

Artikel 1
Voor de dienstjaren 2008-2013 wordt de retributie voor het inrichten
van tentoonstellingen op verzoek van de gemeente vastgesteld op een
forfaitair bedrag van:
- € 300, ongeacht de duur van de tentoonstelling, indien de
tentoonstelling plaatsvindt in de raadzaal van het gemeentehuis.
- € 200, ongeacht de duur van de tentoonstelling, indien de
tentoonstelling op een andere locatie plaatsvindt dan de raadzaal
van het gemeentehuis.
Indien er meerdere exposanten zijn voor éénzelfde tentoonstelling,
dient de retributie éénmalig te worden betaald.
Artikel 2
De retributie, waarvan sprake in artikel 1, omvat enkel en
uitsluitend :
- het ter beschikking en in orde stellen van de
tentoonstellingsruimte (plaatsen panelen, belichting,… doch voorziet
geen planten of bloemen);
- het drukken van maximum 450 uitnodigingen (250 voor het
gemeentebestuur en 200 voor de kunstenaar - verzendingskosten van
die 200 ten laste van de kunstenaar);
- het doorgeven van de basisgegevens van de tentoonstelling aan de
plaatselijke pers;
- de eventuele receptiekosten bij de opening van de tentoonstelling.
Artikel 3
De maximumduur voor het vermeld gebruik wordt vastgelegd op 2 weken.
Artikel 4
De exposanten dienen hun verzoek schriftelijk in te dienen bij de
dienst economische en culturele zaken van het gemeentebestuur. Bij
toewijzing dient een overeenkomst te worden afgesloten tussen de
gemeente Grimbergen en de exposant (zie bijlage).
Artikel 5
De exposant dient de retributie contant te betalen of door storting
ervan op het rekeningnummer van de gemeente ten laatste zes weken
voorafgaand aan de tentoonstelling.
Bij niet-tijdige betaling wordt de tentoonstelling geannuleerd en is
de retributie, zoals vastgesteld in artikel 1 van onderhavig
reglement alsnog verschuldigd.
Artikel 6
In geval van annulatie van de gehele tentoonstelling minder dan 8
weken voorafgaand aan de tentoonstelling, dient de exposant de

retributie, zoals vastgesteld in artikel 1 van onderhavig reglement
te betalen.
Artikel 7
In geval van geen betaling van de retributie zullen alle
administratie en/of deurwaarderskosten worden verhaald op de
exposant.
Artikel 9
Het algemeen reglement inzake de gemeentelijke belastingen, is op
onderhavige belasting van toepassing, in zoverre dat daarvan niet
afgeweken is door voorgaande bepalingen.

