STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Apostil
Vergadering van 25 november 2019 (agenda Schepen K. Anciaux)
Besluit:
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “ondernemershuis Mechelen OH!”, onder voorbehoud
van de goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 16 december 2019
Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad.
GEBRUIK KANTOREN
De retributie voor het in gebruik nemen van de kantoren wordt vastgesteld per maand:
Oh!Fix
 Kantoor 1 persoon: € 425
 Kantoor 2 personen: € 650
 2x kantoor 1 persoon: € 745
 Kantoor 4 personen: € 975
Per extra maatschappelijke zetel wordt een retributie van 100€ per maand
gevestigd, met een beperking tot 5 maatschappelijke zetels per kantoor.
Ondernemingen, in hoofdberoep en jonger dan drie jaar op basis van de inschrijving in de
kruispuntbank van ondernemingen (KBO), actief in de audiovisuele sector, mode, muziek,
beeldende kunst, media, architectuur en vormgeving en podiumkunsten betalen voor het in
gebruik nemen van de kantoren:
 maand 1 tot en met 3: 50% van de maandelijkse retributie
 maand 4 tot en met 6: 75% van de maandelijkse retributie
 vanaf maand 7: 100% van de maandelijkse retributie
De éénmalige retributie voor de ICT-aansluiting wordt als volgt vastgesteld:
per gebruiker 150€
Oh!Mix
Een flexibele overeenkomst voor starters en ondernemers zonder reeds een eigen vast kantoor
te huren. De ondernemer huurt een eigen desk in een gemeenschappelijke ruimte. Het de fase
voor de mogelijke huur van een eigen kantoor.
1 persoon: 250€/maand (excl. btw)
De retributie volgens gebruik wordt als volgt vastgesteld:
 Serverruimte
< 1GB
1.1 GB-5GB
5.1 GB-10GB
>10.1 GB


Ter beschikking stellen van technisch materiaal
Beamer/projector
presentatiescherm



0€
15€
30€
60€

35€ per dagdeel
65€ per dag
50€ per dagdeel
100€ per dag

Administratieve ondersteuning
Secretariaatswerk en ITondersteuning bij

30,00€ per uur

problemen eigen aan de
gebruiker


Ter beschikking stellen van de multifunctionele printer
Zwart/wit
kleur

0,07€ per kopie of print
0,30€ per kopie of print

Lidmaatschap Bar d’Office
 Formule 1: ‘hop in’: 20u/maand toegang tot het Bar d’Office
netwerk: 30 €/maand
Oh!Flex
 Formule 2: ‘half time’: 80u/maand toegang tot het Bar d’Office
netwerk: 90 €/maand



Formule 3: ‘full time’160u/maand (geen beperking binnen de
kantooruren): 150 €/maand
Formule 4: 'tiendagenkaart': €150

In het kader van projecten die ondernemerschap en ondernemerszin in Mechelen bevorderen,
kan de manager van het Oh! tijdelijk een gratis Bar d’Office account aanbieden.
Lidmaatschap Oh! Mechelen
De retributie voor een lidmaatschap van Oh! Mechelen wordt vastgesteld op €25/jaar.
Gebruik parkeerplaatsen parkeerterrein Kanunnik de Deckerstraat
De retributie voor het gebruik van een parkeerplaats wordt vastgesteld op €60/per maand.
De retributie wordt verhoogd met het toepasselijk btw-tarief.
GEBRUIK VERGADERLOKALEN
De retributie voor het in gebruik nemen van de vergaderlokalen wordt vastgesteld per uur, per
dagdeel of per dag:
Per uur
10€
25€
25€
35€
15€
35€
Nvt

bOh!wl (tot 8 personen)
bOh!x (tot 20 personen)
stOh!rm (brainstormruimte)
roOh!f (tot 48 personen)
Toeslag na 18u
Toeslag weekend
Lobby ruimte weekend

Per dagdeel
30€
75€
75€
110€
Nvt
Nvt
150€

Per dag
55€
120€
120€
190€
Nvt
Nvt
300€

In het kader van samenwerkingsverbanden kunnen partner organisaties gratis gebruik maken
van de vergaderlokalen en het technisch materiaal. Het samenwerkingsverband wordt
bevestigd aan de hand van een schriftelijk engagement tussen de organisator en de manager
van het Oh!.
De retributie volgens gebruik wordt als volgt vastgesteld:
 Ter beschikking stellen van technisch materiaal



Beamer/projector

Verminderd tarief
0€

presentatiescherm

0€

Administratieve ondersteuning

35€ per dagdeel
65€ per dag
50€ per dagdeel
100€ per dag

Secretariaatswerk en ITondersteuning


30,00€ per uur

Ter beschikking stellen van de multifunctionele printer
Zwart/wit
kleur

0,07€ per kopie of print
0,30€ per kopie of print

 Drankformule vergaderzaal
Koffie (thermos 2,2l), thee, water: 15€
Indien de gebruiker laattijdig, dit wil zeggen minder dan 10 dagen vóór het
gebruik van de vergaderlokalen, afziet van het gebruik van de lokalen, wordt 50% van de
verschuldigde retributie aangerekend.

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Bij verordening:
De algemeen directeur,

De burgemeester,

