
 

Tarievenlijst activiteiten Howeko 2023     Bedrag 

Schilderen / Tekenen / Keramiek / Houtbewerken / Mozaïek / Glas in lood / Beeldhouwen / 
Creatief handwerken / Computer / Film & Video 

   
Jaarabonnement bovenstaande activiteiten per dagdeel 
(tijdens openstelling Howeko, veelal 40 weken per jaar) 

 € 80.00 
 

4-weken abonnement 
Alle abonnementhouders dienen hun aanwezigheid per bezoek te registreren 
op de vooraf ingevulde dagdeel presentielijsten (aanvinken) 
Alle tarieven exclusief materiaal kosten. 

• Eenmalig bezoek per dagdeel 

• Koffie, Thee, Glas heet water 

 € 15.00 
 

 
€   5.00 
€   1.00 

   
Timmeren   
Machine gebruikskosten timmerwerkplaats per dagdeel (eenmalig bezoek)  € 10 ,00 
Incidentele bezoekers geven hun naam door voor registratie op kasstaat bij elk 
bezoek en betalen de bezoekersbijdrage van € 10.00 per dagdeel plus 
materiaalkosten.  

  

4-weken abonnement, plus machinetoeslag € 5,00 per dagdeel  € 15.00 
   
Jaarabonnement houtbewerking (snijden en draaien) 
Basis abonnement € 80 waarbij per dagdeel een machinetoeslag van € 5,00 
verschuldigd is 
Indien deze deelnemer op een andere dag komt dan op de houtbewerkings dag, 
dan zijn de normale machine gebruikskosten van € 10,00 verschuldigd. 

 € 80.00 
 

€   5.00 

   
Totaal Jaarabonnement timmeren (gebruik machinepark) alle dagdelen tijdens 
openstelling, vrije toegang 
Basis abonnement € 80 plus machinetoeslag 250%, tijdens openstelling Howeko 
Alle tarieven exclusief materiaal kosten. 

     

€280.00 

   
Film & video  € 40.00 

Korting 50% op basis abonnement i.v.m. 2-wekelijkse bijeenkomsten (max. 20 
dagdelen per jaar) 
Alle abonnementhouders dienen hun aanwezigheid per bezoek te registreren 
op de vooraf ingevulde dagdeel presentielijsten (aanvinken) 

 

  

Betaling abonnementsgeld 
 

Jaarlijkse betaling abonnementsgeld, ineens per bank, via incasso machtiging of contant aan 
penningmeester dmv kwitantie begin januari 

Banknummer   NL41 RABO 0105 091 057   t.n.v. Stichting Howeko 

 



Bijkomende kosten op het abonnement of incidenteel bezoek 2023 
   
Volgens verschillende tarievenlijsten per activiteit 
(deze tarieven kunnen tussentijds aangepast worden) 
 

Timmeren en houtbewerking 
hout en plaatmateriaal tegen bouwmarktprijzen 
aparte prijzen voor o.a. bak/schilderijlijsten, mozaïekbodems, houtlijm enz. 

  

   
Keramiek   
Klei inclusief ovenkosten (klei afgenomen  van Howeko) 
Alleen ovenkosten 
Klei NIET afgenomen van Howeko 
 

 
per keer 
per keer 

€  20.00 
€  10.00 
€  25.00 

Mozaïek, glas in lood 
o.a. steentjes, bodems, glas in loodmateriaal 

  

   
Schilderen, tekenen, film & video, beeldhouwen 
Deze groepen bekostigen hun verbruiksmaterialen zelf 

  

   

Overige bepalingen 
Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. 
 
Indien gelijktijdig 2 persoonlijke jaarabonnementen worden afgesloten en 
ineens vooraf worden betaald, kan een korting worden verleend van 
 € 10 ,00 
 
Gebruik atelierruimte door externen per dagdeel, vm, nm of avond, max. 3 uren 
excl. koffie/thee (aanvraag via bestuur) 
12-kops thermoskan koffie/thee, per kan 

  
 
 
 
 
 
 

€  25.00 
€    5.00 

 
 

   
   
   
Op deze lijst zijn de voorwaarden van toepassing als vermeld op het aanmeldingsformulier 
   

Vastgesteld bestuur Howeko dd.  19 oktober 2022   

 


