
Reglement deelname activiteiten dienst vrije tijd.                                      

 
1. algemene omschrijving 
 
Onder dit reglement vallen alle activiteiten georganiseerd door de dienst vrije tijd.  
Concreet gaat het over: 

 Grabbelpasactiviteiten 

 Jeugdkampen, themaweken en sportkampen 

 Vormingen en cursussen 

 Lessenreeksen 

 Eenmalige activiteiten georganiseerd door één van vrijetijdsdiensten 
 
Door inschrijving voor een activiteit gaat men automatisch akkoord met dit reglement. 
 
Voor meer informatie in verband met dit reglement of de activiteiten kan u terecht bij: 

Dienst vrije tijd 
Gemeenteplaats 1 
2960 Brecht 
03 660 28 30 
jeugddienst@brecht.be 
sportpromotie@brecht.be 
cultuurdienst@brecht.be 

 
 
2. Inschrijvingen 
 
Inschrijven kan zolang er plaats is en zolang de eventuele inschrijvingsdeadline niet is verstreken. 
 
Voor activiteiten die volzet zijn, worden wachtlijsten aangelegd 
 
Inschrijven kan: 

 Online (via de gemeentelijke website, niet via email) 

 Aan de balie 

 Telefonisch 
 

Voor activiteiten, waarvoor een aparte procedure (bijvoorbeeld inschrijven voor een bepaalde datum, 
beperking van het aantal inschrijvingen,…) bestaat, staat deze beschreven op de folder, brochure of 
website. 
 
 
3. Betaling 
 
Betalen kan cash (aan de balie vrije tijd), met bancontact, via factuur met overschrijving, met cultuur- 
en sportcheques en met cadeaubonnen van de gemeente Brecht. In uitzonderlijke gevallen kan cash 
betaald worden aan de kassa of op de eerste les of eerste kampdag. 
 
Facturen voor (jeugd)sportkampen en grabbelpasactiviteiten worden gemaakt op naam van de 
ouder(s). 
 
Na inschrijving/reservering geldt een betaaltermijn van 10 dagen, tenzij anders vermeld. 
 
De inschrijving/reservering is pas definitief als de betaling is voldaan 
 
De inschrijvingen/reservering vervalt automatisch op de vervaldag (vermeld op de factuur), als de 
factuur niet betaald werd. 
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4. Abonnement 
 
Abonnementen zijn strikt persoonlijk mogen om geen enkele reden doorgegeven worden aan andere 
personen. Er worden geen beurten overgedragen naar volgende reeksen. 
 
 
5. Annuleren 
 
Definitieve (betaalde) inschrijvingen/aangekochte tickets kunnen nooit geannuleerd worden. 
 
Definitieve inschrijvingen/aangekochte tickets worden nooit terugbetaald of omgeruild. 
 
Uitzondering: uitschrijven voor (lessen)reeksen is mogelijk mits voorleg van een schriftelijk verzoek 
met een doktersattest. Uiterlijk 2 weken na de laatste dag van de reeks. De terugbetaling gebeurt dan 
a rato van het aantal resterende dagen. 
 
 
6. Verzekering 
 
De deelnemers aan sport- en jeugdactiviteiten zijn verzekerd via Ethias. Deze polis dekt lichamelijke 
sportongevallen en BA tijdens de activiteit. Verlies of schade aan kledij en brillen zit niet in deze polis 
inbegrepen. 
 
De dienst vrije tijd is niet verantwoordelijk voor opzettelijke schade aangebracht door een deelnemer 
tijdens een sportkamp of lessenreeks. 
 

  


