Retributiereglement op kopieën en reproducties
Artikel 1
Voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 wordt een retributie gevestigd op kopieën en
reproducties.
Artikel 2
De retributie wordt als volgt vastgesteld:

Wat

Tarief in EUR

PAPIEREN DRAGERS
Losse fotokopieën/afdrukken
Per kopie/afdruk
- Op gewoon papier A4
- Op gewoon papier A3
- Op fotopapier A4
- Op fotopapier A3

Zwart/wit

kleur

0,15
0,15
NVT
NVT

1,00
2,00
6,00
12,00

DIGITALE DRAGERS
USB-stick – 4 GB

11,50

MICROFILMOPNAMEN
Vaste startkost
Bijkomende kosten: opname/dupliceren
bestaande opname, per opname
DIGITALE OPNAMEN (scans)
met aanwezige apparatuur
Scan lage resolutie in selfservice, per scan
Scan in kleur hoge resolutie (vanaf 300 dpi)
A0 of kleiner, per scan
Scan hoge resolutie (vanaf 300 dpi), groter
dan A0
Duplicatie van bestaande kleuropname in
hoge resolutie (vanaf 300 dpi)
DIGITALE OPNAMEN met eigen scanner,
fototoestel, filmapparaat
Werkfoto’s voor niet-commercieel gebruik
REPRODUCTIERECHTEN voor commercieel
gebruik (niet voor wetenschappelijke en
educatieve publicaties)
- Zwart/wit foto/scan
- Kleurenfoto/scan
- Voor postkaarten

100,00
0,30

Gratis
12,00
Volgens bestek
12,00

Gratis

25,00
75,00
125,00

-

Grote oplage (maar dan 1.800)
Repro op internet (per stuk)

250,00
250,00

ANDERE
Opzoekwerk, waarbij de eerste 30 minuten
zijn vrijgesteld
Verzendkosten (fysieke levering)

37,00/uur
Tarieven Bpost

Artikel 3
Van de retributie zijn vrijgesteld:
- Kopieën en reproducties die worden afgeleverd aan andere overheidsdiensten, in het kader
van wettelijke verplichtingen van de stad
Artikel 4
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 5 – Bevoegdheidsdelegatie aanpassing tarieven
De tarieven kunnen aangepast worden aan de reële kostprijs bij beslissing van het college
van burgemeester en schepenen.
Artikel 6 – Wijze van betaling
De betaling van de retributie dient te gebeuren:
- Ter plaatse bij aflevering van de diensten, waar beschikbaar met bancontact;
Of
- Binnen de 30 dagen na verzending van de factuur;
Of
- Bij aanvraag vanop afstand: via overschrijving op de rekening van de financieel beheerder.
Het gevraagde zal bezorgd worden na ontvangst van de betaling.
Artikel 7
Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale
schuldvorderingen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank
wenden om de retributie in te vorderen.

