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 PAULO – Politieopleiding  

 Maatschappelijke zetel: Provinciehuis, Gouvernementstraat 1 ◼ 9000 Gent 

 Correspondentie- en bezoekadres: Sprendonkstraat 5 ◼ 9042 Gent 

 Tel. 09 345 69 64 ◼ Fax 09 342 82 09 ◼ e-mail: paulo.politieopleiding@oost-vlaanderen.be ◼ www.paulo.be/politieopleiding 

 

Verhuurvoorwaarden PAULO-Politieopleiding 

 

Lokalen 

1. De polyvalente zaal: 30 EUR per uur; 
2. De cafetaria: 30 EUR per uur; 
3. De leslokalen (en kleine DOJO): 9 EUR per leslokaal en per uur; 
4. De computerlokalen: 19 EUR per lokaal en per uur; 
5. De grote DOJO: 25 EUR per uur; 
6. De binnenschietstand: 75 EUR per uur; 
7. De buitenschietstand: 50 EUR per uur 
8. De simulatie- en PITIP-ruimte: 19 EUR per uur; 
9. Fitnessruimte (voor alleengebruik incl. douches): 19 EUR per uur; 
10. De lasershoot: 19 EUR per uur; 
11. De parking en het buitenplein (exclusief gebruik): 19 EUR per uur 

 

• De huurtermijn is telkens per 2 uren 

• Een reservatie kan telefonisch via 09-345 69 64 of rechtstreeks aan de onthaalbalie 

• Elke reservatie wordt schriftelijk bevestigd door de politieschool 

• Annulering enkel mogelijk indien reservatie nog niet werd bevestigd of bij overmacht 

• Voor de zones uit Oost-Vlaanderen die het convenant ondertekend hebben, geldt een korting van 15% 
op deze tarieven 

• Zones die de lokalen 3, 8 en 10 afhuren voor hun wekelijkse korpstraining, worden hiervoor jaarlijks 
forfaitair gefactureerd. Er worden dus geen extra kosten meer aangerekend op het moment van de 
reservatie. 
 

Oefenmateriaal 

De zones uit Oost-Vlaanderen die het convenant ondertekend hebben, kunnen gratis oefenmateriaal en 

mountainbikes ontlenen na reservatie. 

 

De andere zones/diensten kunnen het materiaal ontlenen aan volgende tarieven: 

o mountainbikes: 10 euro per dag/fiets 
o mobiele lasershoot: 50 euro per dag 
o FX-materiaal:  gratis - via Team Geweldbeheersing 

 

• Enkel na reservatie vooraf 

• Elke reservatie wordt schriftelijk bevestigd door de politieschool 

• Annulering enkel mogelijk indien reservatie nog niet werd bevestigd of bij overmacht 

• Het materiaal moet worden afgehaald en teruggebracht op de afgesproken dag, in een gesloten 
voertuig (geen aanhangwagen). De ontlener zorgt zelf voor het laden en het lossen van het materiaal.  

 
 


