Samenvatting tarieven Oh! Mechelen
Het college stelt, in toepassing van artikel 43 § 2 – 15° van het gemeentedecreet, de tarieven
vast van het retributiereglement “Ondernemershuis Mechelen OH!”, onder voorbehoud van de
goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 22 maart 2016. Deze
tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad met
ingang van 1 april en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.
Alle prijzen zijn exculsief btw.
KANTOREN
De retributie voor het in gebruik nemen van de kantoren wordt vastgesteld per maand:
Oh!Flex & lidmaatschap Bar d’Office – flexibel werken
NAAM FORMULE

TOEGANG TOT BAR D’ OFFICE NETWERK

Lidmaatschap Bar d’Office
Formule 1: ‘hop in’
20u/maand
LidmaatschapBar d ‘Officeformule eigen aan Oh! Mechelen
Formule 2: ‘half time’
80u/maand
Formule 3: ‘full time’
160u/maand
Formule 4: 'tiendagenkaart'
10 dagen/ kalenderjaar

RETRIBRUTIE/MAAND

€ 30/maand
€ 90/maand
€ 150/maand
€ 150

Oh! Mechelen kan voor projecten die ondernemerschap en ondernemerszin in Mechelen
bevorderen, een gratis Bar d’Office account aanbieden.
Oh!Mix – eigen desk in een gemeenschappelijke ruimte
1 desk/onderneming

250€/maand

Oh!Fix – vast kantoor
Kantoor ±18 m2 uitgerust voor 1 persoon
Kantoor ±36 m2 uitgerust voor 2 personen
2 x kantoor ±18 m2 uitgerust voor 1 persoon
–aaneengeschakeld met een tussendeur
2 x een aaneengeschakeld kantoor van ±18
m2 met ±36 m2
Kantoor 45 m2 uitgerust voor 4 personen

€ 425
€ 650
€ 745
€ 975
€ 975

De eerste maatschappelijke zetel is inclusief de retributie van een vast kantoor(Oh!Fix). Per
extra maatschappelijke zetel wordt een retributie van 100€ per maand aangerekend, met een
beperking tot 5 maatschappelijke zetels per kantoor. Enkel vroegere gebruikers kunnen hun
maatschappelijke zetel in het Oh! laten staan, mits betaling van de retributie en het afsluiten
van een Bar d’Office lidmaatschap.
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:
PERIODE

VERMINDERD TARIEF

maand 1 tot en met 3
maand 4 tot en met 6
vanaf maand 7

50% van de maandelijkse retributie
75% van de maandelijkse retributie
100% van de maandelijkse retributie

De éénmalige retributie voor de ICTondersteuning wordt als volgt vastgesteld:
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per onderneming 150€.
VERGADERZALEN
De retributie voor het in gebruik nemen van de vergaderzalen wordt vastgesteld per uur, per
dagdeel of per dag:
NAAM ZAAL

PER UUR

PER DAGDEEL
DAGDEEL = 4 UUR

PER DAG

bOh!wl (tot 8 personen)
bOh!x (tot 20 personen)
roOh!f (tot 48 personen) niet
toegangkelijk voor rolstoelgebruikers
Toeslag na 18u
Toeslag weekend
Lobby ruimte weekend
Stadsdiensten Mechelen

€ 10
€ 25
€ 35

€ 30
€ 75
€ 110

€ 55
€ 120
€ 190

€ 15
€ 35
Nvt
gratis

Nvt
Nvt
€ 150
gratis

Nvt
Nvt
€ 300
gratis

BOH!WL (TOT 8 PERSONEN)

PER (HALF) UUR

PER DAGDEEL
DAGDEEL = 4
UUR

PER DAG

Lidmaatschap Bar d’Office

4u/maand,
max. 1u/dag
8u/maand,
max. 1 u/dag
8u/maand,
max. 4 u/dag
8u/maand,
max. 4 u/dag
gratis

€ 30

€ 55

€ 30

€ 55

€ 30

€ 55

€ 30

€ 55

€ 30

€ 55

Gebruikers Oh!flex – half time
Gebruikers Oh!flex – full time
Gebruikers Oh!Mix formule
Gebruikers Oh!fix

Partnerorganisaties kunnen gratis gebruik maken van de vergaderzalen en het technisch
materiaal, dit in samenspraak met Oh! Mechelen.
Als de gebruiker minder dan 7 werkdagen vóór het gebruik van de vergaderzalen annuleert,
wordt 50% van de verschuldigde retributie aangerekend. Wanneer de vergaderzaal op minder
dan 24 uur voor het gebruik wordt geannuleerd, wordt 100% van de verschuldigde retributie
aangerekend. De annulering gebeurt enkel via elektronisch schrijven.

BIJKOMENDE DIENSTVERLENING
De retributie volgens gebruik wordt als volgt vastgesteld:
TARIEF

beamer/projector
printer zwart/wit
printer kleur
snijmachine
stiften voor flipchart of whiteboard
lamineermachine
hoesjes voor lamineermachine
administratie en IT-ondersteuning
extra badge en/of sleutel
Er zijn 6 toegangsbadges per
onderneming inbegrepen in de retributie
drankformule vergaderzaal

€ 35/dagdeel
€ 65/dag
€ 0,07/kopie of print
€ 0,30/kopie of print
gratis
€ 2/niet teruggebrachte stift
gratis
€ 0,5/ hoesje
€ 30/uur
€ 25/badge of sleutel
€ 15/ koffie (thermos 2,2l)
€ 12/ thee (thermos 2l)
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€ 2,5/ aangebroken fles water
€ 25 receptieformule (1 fles cava + 1l fairtrade

fruitsap)
Drank met zelfbediening

Uit de koelkast op de gelijkvloerse
verdieping
€ 0,70 Coca-Cola (zero), Sprite, Fanta
€ 0,90 Almdudler, Ice Tea, fruitsap
€ 1,30 Ritchie orange of grapefruit
€ 2,5 Vossen met de Meynen

soep

Koffie apparaat op de gelijkvloerse
verdieping
€ 0,50/ kopje
€ 7/persoon voor 2 broodjes per persoon
€ 8/persoon voor 3 broodjes per persoon
€ 7/ persoon voor 1 wrap met verschillend
beleg
2,5/persoon

opruimen vergaderzaal
parking
lidmaatschap Oh! Mechelen
Inschrijvingsgeld activiteit partnerorganisatie

€ 30
€ 60/maand
€ 160/jaar
Mits reservatie en beschikbaarheid

broodjeslunch

Bij een nieuwe dienstverlening, wordt er een addendum gebruiksovereenkomst opgemaakt en
voorgelegd aan de gebruiker.
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