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C-MINE PLEIN 

 

 

 

Met ingang van 1 februari 2020  
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C-MINE ENERGIEGEBOUW 

 

C-MINE PLEIN 

Adres: C-Mine 10 - Genk 

 

Infrastructuur:  

- grote zaal, kleine zaal, vergaderzalen, foyer, compressorenhal 

- designcentrum: ophaalgebouwen 1
ste

 verdieping rechterzijde 

- plein 

 

 

Aanvraag richten tot: 

e-mail: infrastructuur@c-mine.be 

tel: 089 65 50 00 

mailto:infrastructuur@c-mine.be
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TARIEVEN (incl. BTW) 

 

Tarief A: Scholen, verenigingen (1), individuele personen en organisaties zonder 

commercieel doel uit Genk, scholen met een Genkse vestiging bij studenteninitiatieven, 

stedelijke diensten, partners van de C-mine site. 

 

Pakketprijs voor A-tarief: 

Indien gebruiker 1 of meerdere ruimtes langer dan één dag huurt i.k.v. één eindactiviteit (de 

dagdelen moeten niet aaneensluitend zijn) wordt een korting van 10 procent toegepast op de 

eindfactuur (incl.  infrastructuur, materiaal, technische ondersteuning, onderhoud). 

 

 

Tarief B: Scholen, verenigingen, individuele personen en organisaties zonder 

commercieel doel buiten uit Genk. 

 

 

Tarief C: organisaties en initiatieven met een commercieel karakter (2), particuliere 

aanvragen met een commercieel karakter.  

 

Pakketprijs voor B- en C-tarief 

Een korting van 10 procent wordt toegekend op de totaalfactuur indien gebruiker: 

- gedurende 1 dag minstens twee grote zalen (grote theaterzaal, kleine theaterzaal, 

compressorenzaal) huurt 

- gedurende 1 dag minstens één grote zaal (grote theaterzaal, kleine theaterzaal, 

compressorenzaal) en drie vergaderzalen huurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Prijzen voor verenigingen van Genk worden enkel toegepast wanneer het gaat om een activiteit waarbij de 

vereniging van Genk alleen-organisator is. 

(2) Aanvragen van de nijverheids- en/of handelsinstellingen en/of aanvragen voor inrichtingen en/of 

instellingen die een winstgevend karakter uitoefenen, bovendien die inrichtingen die een rechtstreekse of 

een onrechtstreekse verkooppromotie tot doel hebben. 

Het winstgevende of commerciële karakter kan o.m. blijken uit de aard van de activiteit, de aan de 

deelnemers gevraagde bijdrage en de gevoerde publiciteit. 
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Grote en kleine zaal C-mine (foyer – loges) 

 

De tarieven voor de grote en de kleine zaal  zijn prijzen ‘all-in’:  

- Grote zaal incl basismateriaal (zie materiaal) + 2 technici  

- Kleine zaal incl basismateriaal (zie materiaal) + 1 technicus 

Hierbij dienen variabele kosten (1) geteld te worden.  

 

Huurprijzen per 4 uur: 

 

GROTE ZAAL Tarief A Tarief B Tarief C 

Activiteit € 400      € 900 €  1600 

Repetities met werklicht: 1 dag € 50 € 50 € 200 

Op- en afbouw € 50 € 50 € 200 

 

KLEINE ZAAL Tarief A Tarief B Tarief C 

Activiteit  € 300 € 750 €1000 

Repetities met werklicht  € 50 € 50 € 200 

Op- en afbouw  € 50 € 50 € 200 

Waarborg (optreden, feest) € 800 € 1200 € 1000 

 

 

Loges - kleedruimte 

 

Het gebruik van 2 loges is inbegrepen in de huurprijs van de grote zaal – kleine zaal.  

Indien men een bijkomende loge wenst kan deze, mits beschikbaarheid, ter beschikking 

gesteld worden:  

- voor A-tarief: kosteloos,   

- voor B- en C-tarief: € 25/dag.  

 

Onmiddellijk na afloop worden alle attributen uit de kleedkamers verwijderd. De 

kleedkamers moeten netjes en opgeruimd worden achtergelaten.  

 

Indien een vergaderzaal als extra kleedruimte gebruikt bij de huur van de grote en/of 

kleine zaal, geldt het A-huurtarief van de vergaderzaal per dagdeel. 

 

Voor de kleine zaal als extra kleedruimte geldt het A-huurtarief/opbouw per dagdeel. 

 

Voor de huur van een vergaderzaal als kleedruimte bij een fotoshoot, geldt het 

standaard huurtarief. 

 

Vestiaire 

 

Een kaartjessysteem kan gekocht worden aan  € 5/pakketje van 188 nummers. 

 

 

 

 

(1) Variabele kost:  

- inzetten van extra theatertechnici: zie tarieven personeel; 

- tarieven extra materialen: zie tarieven materiaal; 

- onderhoudspersoneel. 
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Vergaderzalen 

 

Huurprijzen per 4 uur: 

 

VERGADERZALEN Tarief A Tarief B Tarief C 

Zaal 1-2-3-4  € 30 € 60 € 120 

 

Voorzieningen in lokalen – standaarduitrusting: draadloze internetaansluiting, 

presentatiescherm. 

Gratis stroom, verwarming, onderhoud. 

 

Compressorenhal C-mine 

 

Huurprijzen per dag: 

 

COMPRESSORENHAL Tarief A Tarief B Tarief C 

Activiteit  € 400 € 800 € 1300 

Op- en afbouw € 50 € 50 € 120 

 

Voorzieningen in compressorenhal: stroom, draadloos internet, krachtstroom 400V 63A 

3P+N+T, basisverwarming. 

Voorzieningen: naakte ruimte. – tafels en stoelen indien ter beschikking vanuit kleine 

zaal. 

Geen krachtstroom, basisverwarming. 

Bijkomende kosten compressorenzaal: 

- Poetsen (externe firma) 

- materiaal C-mine cultuurcentrum indien gewenst: zie prijzen huur apparatuur 

- indien technicus C-mine cultuurcentrum in deze ruimtes materiaal dient klaar te zetten, 

zal deze aanwezig blijven voor bedienen, bewaken, opruimen apparatuur.  Hiervoor 

wordt de uurprijs van een technicus aangerekend. 

 

Foyer C-mine 

 

Huurprijzen per dag 

 

FOYER Tarief A Tarief B Tarief C  

Activiteit  € 200 € 400 € 650 

Op- en afbouw € 50 € 50 € 120 

 

Extra: 

- onderhoud (externe firma) 

- materiaal C-mine indien gewenst: zie prijzen huur apparatuur 

- indien technicus C-mine in deze ruimtes materiaal dient klaar te zetten, zal deze 

aanwezig blijven voor bedienen, bewaken, opruimen apparatuur.  Hiervoor wordt de 

uurprijs van een technicus aangerekend. 
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Dienstverlening personeel 

 

 maandag – vrijdag  zater-/zon-

/feestdagen 

na 24 uur 

Technicus   € 40/uur    € 75/uur    € 75/uur 

 

 maandag – vrijdag 

(vanaf 02 uur) 

zater-/zon-

/feestdagen 

(vanaf 02 uur) 

Portier  € 40/uur € 75/uur 

 

ONDERHOUD maandag-zondag 

Grote zaal € 200 

Kleine zaal  € 100  

Compressorenzaal  € 200 

Foyer   € 60 

Designcentrum  € 200 

 

Het stadsbestuur houdt zich het recht voor om de uurprijs aan te passen afhankelijk van 

een mogelijke indexering. 

 

 

Apparatuur 

Voor het gebruik van audiovisuele materialen voor inrichtingen met commerciële 

doeleinden worden de vermelde prijzen vermenigvuldigd x2. 

 

Grote zaal/kleine zaal 

 

Basis (gratis): 

Licht: lichttafel 

 lichtarmaturen (conventioneel licht) 

Klank: speakers, versterkers, mengtafel, CD-speler/DVD/BluRay en micro’s  

Diversen: spreekgestoelte (indien beschikbaar) 

 

Bijkomende apparatuur/per dag: 

Licht:  bewegend licht – per spot (max 10)     € 20  

  hazer          € 50 

 

Geluid: volledige P.A. voor versterking band    € 300 

  (incl. micro’s, monitors, bekabeling,...) 

  1 monitor        € 40 

  extra CD-speler/DVD/BluRay     € 10 

 

Diversen: projectieset = beamer + scherm (in kleine zaal)   € 150 

  projectieset = beamer + scherm (in grote zaal)   € 300 

  scherm         € 25 

  extra dvd/blueRay speler (bovenop 2 standaard)    € 10 

  balletvloer GZ (enkel montage)     € 100 

  balletvloer KZ (enkel montage)     € 75  

  per pratikabel          € 10 
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Compressorenhal 

 

Basis (gratis): 

25 tafels en 150 stoelen (volgens beschikbaarheid) 

verlengkabels (volgens beschikbaarheid) 

 

Bijkomende apparatuur/per dag: 

Geluid: mobiele klankset: 1 speaker, 2 micro’s en 1 cd-speler   € 50 

Diversen: spreekgestoelte (indien beschikbaar)     gratis 

  

 

Vergaderzalen 

 

Basis (gratis): 

Tafels en stoelen, flipover/whiteboard 

Presentatiescherm 

Smartbord in vergaderzaal 1) 

 

Bijkomende apparatuur/per dag: 

dvd-speler, CD, BluRay        € 10  

mobiele klankset: 1 speaker, 2 micro’s en 1 cd-speler     € 50 

 

 

 

 

C-mine Designcentrum 

 

De ruimtes van C-mine designcentrum omvatten de ruimtes op de eerste verdieping – rechts van 

de ingang.  De ruimtes werden met betoelaging ingericht voor activiteiten die zich situeren in het 

domein van de creatieve economie en creatieve innovatie. 

 

De ruimtes worden gebruikt voor de werking van C-mine designcentrum maar kunnen ook 

gebruikt worden voor activiteiten die aansluiten bij creatieve economie en creatieve innovatie of 

die betrekking hebben op bedrijfspresentatie en –ontmoeting, cultuur en economie, … 

 

De ruimtes worden als één geheel verhuurd. 

 

 

Tarief A: Genkse verenigingen, individuele personen en scholen uit Genk, stedelijke diensten 

Tarief B: verenigingen, individuele personen en scholen buiten Genk 

Tarief C: organisaties en initiatieven met een commercieel karakter 

 

 Tarief A Tarief B Tarief C 

Per dag € 150 € 300 € 500 

Per weekend € 250 € 500 € 1000 

Per week € 450 € 750 € 1500 
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C-mine plein 

Het C-mine plein verbindt de verschillende gebouwen van de site. Gebruik van het plein kan 

enkel na reservatie bij infrastructuur@c-mine.be. Het plein kan apart gehuurd worden of in 

combinatie met aangrenzende binnenruimtes. 

De aanvraag omvat:  

- Datum: 

- Tijdstip 

- Aard van de activiteit 

- Aanduiding op plan (te verkrijgen via infrastructuur@c-mine.be) van het event 

 

Praktische info: 

- Algemeen 

Aantal plaatsen: 5.000 

Geschikt voor: beurzen, concerten, tentoonstellingen, events, …. 

Nutsvoorzieningen zijn aanwezig op bepaalde punten en kunnen gebruikt worden.  

Andere materialen dienen door de gebruiker zelf gehuurd te worden. 

- Specifiek 

o De brandwegen zijn steeds vrij te houden van constructies en voertuigen; 

o De organisator moet ruim vooraf een inplantingsplan voorleggen waarop alle 

constructies en aansluitingen zijn ingetekend; 

o Het gebruik van gas(flessen), brandstoffen of andere ontvlambare of 

ontplofbare stoffen dient eveneens aangeduid te worden op het  

inplantingsplan. Voor de start van het evenement dient de brandweer dit plan 

goed te keuren; 

o Tijdens het evenement mogen er zich geen materialen, constructies of 

voertuigen op het plein bevinden die niet strikt noodzakelijk zijn voor het 

event en die niet zijn ingetekend op het plan; 

o Het gebruik van piketten ter verankering van constructies is niet toegelaten. Er 

dient gewerkt te worden met contragewichten; 

o Er mogen geen constructies op de grasperken geplaatst worden; 

o Er mogen evenmin constructies op de LED-lijnen geplaatst worden. 

o De deelnemende foodtrucks dienen te kunnen voorleggen: 

o Attest van keuring van de elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing); 

o Een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid; 

o Attest van keuring van de gasinstallatie (indien van toepassing); 

o De toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van het 

Voedsel; 

o Het attest van keuring van de brandblusser (indien van toepassing). 

mailto:infrastructuur@c-mine.be


 9 

o Onder de foodtrucks worden er de nodige maatregelen genomen om 

bevuiling van de ondergrond te voorkomen; 

o Voor wateraansluiting: er kan een watertappunt voorzien worden tussen het 

hoofdgebouw en de Barenzaal of een waterhydrant tp het eerste grasperk thv 

de ruïne (punt 2 op het plan). Vanaf dit punt dient de organisator zelf de 

nodige waterslangen te voorzien en voor de waterverdeling in te staan. 

Verbruik ten laste van organisator à rato van 5,00 EUR/m³; 

o Op het plein zijn 2 elektrische aansluitingen van elk 125A/400V (CEE-stekker 

125A) ter beschikking. Eén in een put thv de fontein aan de grote schacht en 

één in het ruïnegebouw. Vanaf deze punten dient de organisator zelf in te 

staan voor de plaatsing en verdeling van de nodige stroomvoorzieningen. 

Verbruik ten laste van organisator à rato van 0,25 EUR/kWh; 

o De organisator moet een verzekering afsluiten voor arbeidsongevallen voor 

zijn medewerkers en voor de aansprakelijkheid bij mogelijke schade 

veroorzaakt door medewerkers of bezoekers van het event. Er wordt na het 

evenement een staat van bevinding opgemaakt. De veroorzaakte schade moet 

door de organisator vergoed worden; 

o Vooraleer er zwaar vervoer wordt toegelaten op het plein moet er overleg zijn 

met de technische dienst; 

o Er mogen geen spandoeken worden opgehangen aan de gevels van de 

gebouwen; 

o De organisator staat zelf in voor opruimwerkzaamheden, afvalverzameling en 

afvoer van afval en materieel. Het plein met terug in zijn oorspronkelijke staat 

worden achtergelaten, uiterlijk de dag na het evenement; 

o De organisator zal te allen tijde toestaan dat het terrein en de eventueel 

opgerichte constructies worden gecontroleerd door leden van de 

veiligheidsdiensten en/of afgevaardigde van het stadsbestuur; 

o De handels- en horecazaken, de culturele en toeristische infrastructuur moeten 

veilig en vlot bereikbaar blijven voor alle bezoekers van C-mine; 

o De organisator dient alle mogelijke maatregelen te treffen om overlast voor de 

buurt zoveel mogelijk te beperken; 

o Er worden geen openbare parkeerplaatsen voorbehouden voor de 

organisatoren, medewerkers of bezoekers van het evenement. 

 

 

Forfait:  water en stroom: het technisch personeel van C-mine neemt begin- en 

eindstand op met de gebruiker. Verbruik ten laste van organisator: 

Stroom: à rato van 5,00 EUR/m³ 

Water: à rato van 5,00 EUR/m³ 

 


