
Seizoenverhuur Tarief

Seizoenverhuur

Voetbalwedstrijdveld 2.281,00€    

Voetbal wedstrijdveld kunstgras 4.449,00€    

Voetbal wedstrijdveld kunstgras (afschrijving) (beleid vanaf 2016) 6.150,00€    

Voetbal wedstrijdveld kunstgras (infill EPDM) (beleid vanaf 2016) 2.500,00€    

Volledig voetbaltrainingsveld *) 2.281,00€    

Atletiekbaan 4.405,00€    

Korfbal kunstgrasveld 1.531,00€    

Honk- en solftbalaccommodatie 4.562,00€    

Handbalveld asvalt 760,00€        

Cricketvelden (2 stuks) 1.836,00€    

*) Tarief van een trainingsveld wordt bepaald op basis van de oppervlakte van het veld.

Incidentele verhuur (per uur) Tarief

Westrijd-/trainingsveld aan Deventer instellingen 12,00€          

Westrijd-/trainingsveld aan overige instellingen 25,00€          

Kunstgras korfbalveld aan Deventer instellingen 8,00€            

Kunstgras korfbalveld aan overige instellingen 16,00€          

Kunstgras voetbalveld aan Deventer instellingen 25,00€          

Kunstgras voetbalveld aan overige instellingen 49,00€          

Atletiekbaan aan Deventer instellingen 35,00€          

Atletiekbaan aan overige instellingen 69,00€          

Honk- en softbalaccommodatie aan Deventer instellingen 25,00€          

Honk- en softbalaccommodatie aan overige instellingen 49,00€          

Verhuur Wieler- Skeelerbaan Tarief

skeelerbaan seizoen 1 april-1 oktober

per dagdeel per seizoen 210,00€        

per dagdeel per keer 15,00€          

per uur 8,00€            

skeelerbaan seizoen 1 oktober-1 april

per dagdeel per seizoen 106,00€        

per dagdeel per keer 8,00€            

per uur 5,00€            

Restant parcours seizoen 1 april-1 oktober

per dagdeel per seizoen 210,00€        

per dagdeel per keer 15,00€          

per uur 8,00€            

Restant parcours seizoen 1 oktober-1 april

per dagdeel per seizoen 106,00€        

per dagdeel per keer 8,00€            

per uur 5,00€            

Opmerking 1: Het binnen de skeelerbaan gelegen rugby-oefenterrein wordt afzonderlijk verhuurd.

Hiervoor gelden de tarieven voor de sportvelden.

Opmerking 2: Voor gebruik door verenigingen en groepen die niet in Deventer zijn gevestigd worden

bovenstaande tarieven verdubbeld.

Tarieven en vergoedingen buitensportaccommodaties gemeente Deventer 2020



Vergoedingen buitensportaccommodaties Tarief

Vergoeding klein onderhoud per wedstrijdveld 1.196,00€    

Vergoeding volledig onderhoud per wedstrijdveld 4.452,00€    

Vergoeding klein onderhoud per kunstgras voetbalveld 735,00€        

Vergoeding regulier onderhoud kunstgras voetbalveld  - groot onderhoud vindt plaats door gemeente2.089,00€    

Vergoeding volledig onderhoud kunstgras voetbalveld - groot onderhoud vindt plaats door vereniging2.874,00€    

Totale vergoeding voor 2,5 korfbal kunstgrasveld 598,00€        

Vergoeding klein onderhoud Cricketveld 999,00€        

Vergoeding klein onderhoud handbalveld 414,00€        

Vergoeding Vlug en Lenig 891,00€        

Huur sportveld Vlug en Lenig 308,00€        

Totale vergoeding voor 4 hockey kunstgrasvelden 32.262,00€  


