
ALGEMENE VOORWAARDEN TOT DEELNAME AAN GRABBELPAS 
EN SWAP 

Door in te schrijven voor een van onze activiteiten verklaart u zich akkoord met 
de volgende voorwaarden: 

INSCHRIJVEN 

o Inschrijven gebeurt steeds digitaal of aan de Balie Vrije Tijd. Er kunnen geen 
telefonische reservaties of inschrijvingen per mail gemaakt worden.  

o Er moet steeds onmiddellijk betaald worden, hetzij via het online systeem, 
hetzij cash of met bancontact aan de Balie Vrije Tijd. Indien er niet wordt 
betaald vóór aanvang van de activiteit is de inschrijving niet definitief.  

o Wij verzoeken vriendelijk om tijdig in te schrijven zodat wij de nodige 
materialen en animatoren kunnen voorzien.  

o Wanneer uw kind niet aanwezig kan zijn, brengt u de jeugddienst op de 
hoogte via 03 685 19 18  of jeugddienst@schoten.be.  

o Annuleren  kan niet  meer gedurende de laatste week voor de activiteit. Het 
inschrijvingsgeld wordt dan enkel terugbetaald (cash) in geval van ernstige 
familiale omstandigheden. In geval van ziekte kan het inschrijvingsgeld 
gerecupereerd worden via een “tegoed-activiteit” op onze digitale toepassing.  

o Inschrijvingen zijn niet meer mogelijk minder dan een week voor de eigenlijke 
activiteit. 

VERZEKERING 

Als uw kind deelneemt aan een activiteit is hij/zij verzekerd voor burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De verplaatsing (behalve bij 
daguitstappen) van en naar de activiteit gebeurt op eigen risico. 

ALGEMENE AFSPRAKEN 

o De activiteiten beginnen stipt om 09u00, gelieve uw kind op tijd te brengen. 

o Grabbelpassers worden omwille van praktische redenen niet vroeger 
opgehaald Wij rekenen hiervoor op uw begrip. 

o Na elke activiteit moeten de grabbelpassers afgemeld worden, d.w.z. alle 
grabbelpassers waarschuwen de animatoren wanneer ze met hun ouders 
naar huis gaan of alleen (mits toestemming). 

o Houd er rekening mee dat grabbelpassers zich altijd in de speeltuin kunnen 
uitleven. Daarom is speelkledij dat vuil mag worden aangewezen. 

o Wij moedigen kinderen aan om de boterhammen die ze bij hebben op te eten. 
Wij willen je daarom vragen om hiermee rekening te houden.  



 
MEER INFO 

o Er wordt gratis vooropvang voorzien vanaf 8u00 in het Park-iet en is er 
naopvang tot 17u45, tenzij anders vermeld. 

o Alle activiteiten vinden plaats in het Park-iet, Kasteeldreef 42 te Schoten, tenzij 
anders vermeld bij de activiteit. Bussen vertrekken meestal op het einde van 
de Kasteeldreef. 

o Grabbelpas is fiscaal aftrekbaar, waarvoor u een fiscaal attest van de 
jeugddienst zal ontvangen 

 
 

Jeugddienst Schoten 
Sint-Cordulastraat 10 

2900 Schoten 
03 685 19 18  

jeugddienst@schoten.be 
ondernemingsnr.: 0206.677.997  

 


