
 

 

 

 

 

Hey Beweegheld, leuk dat je jouw motorische én creatieve 
vaardigheden en talenten wilt komen verbeteren bij ons. 

1. Jouw inschrijving is geldig vanaf: 

Inschrijving via www.beweegkracht.be of jouw Twizzit account. 

Betaling van het volledige bedrag.  
Goedkeuring van onze voorwaarden. 
Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met praktische info 
  

2. Verzekering 

Alle Beweeghelden zijn verzekerd voor sportongevallen. 
  

3. Annulering 

a. Door Beweegheld zelf 

Annulatie bij minimaal 2 maanden voor de start van het kamp = volledige 
terugbetaling. 
 
Annulatie omwille van medische redenen = volledige terugbetaling mits voorleggen 
doktersattest. 

 
Annulatie tussen 2 maanden en 14 dagen voor de start van het kamp = 50% 

terugbetaling. 

 
Annulatie binnen de 14 dagen voor de start van het kamp = Geen terugbetaling. 
Vroegtijdig beëindigen van het kamp zonder medisch attest = geen terugbetaling. 

Bij deelname aan minder dan 5 achtereenvolgende kampdagen mét medisch attest 

worden de gemiste dagen volledig terugbetaald. 
 
Bij deelname aan minder dan 5 achtereenvolgende kampdagen zonder medisch 
attest wordt er per gemiste volledige dag 12 euro in mindering gebracht.  
  
b. Door Beweegkracht vzw 

Bij annulering van het kamp door Beweegkracht VZW wordt het volledige bedrag 
terugbetaald. 



 
c. Door Overmacht 

Wanneer een kamp vroegtijdig wordt beëindigd door overmacht (cfr. COVID-19, 

weersomstandigheden, ...) gebeurt de terugbetaling in de vorm van een tegoed 
bon.  
  

4. Deelnameattest / Fiscaal attest 

Na deelname kan je een fiscaal attest en attest voor mutualiteit  terugvinden in je 
Twizzit account.    
  

5. Allerlei / extra 

Beweegkracht VZW neemt tijdens de sessies beelden van alle Beweeghelden. Deze 

beelden kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Bij inschrijving wordt 
hier automatisch goedkeuring voor gegeven. 
Verloren voorwerpen worden tot 2 maanden na het kamp bewaard. Daarna worden 
deze weggeschonken. 
  

6. Betaling van stages/activiteiten 

Je kan betalen via 2 kanalen: via een overschrijving of meteen online betalen. 

Bij een online betaling: Als de betaling gelukt is, krijgt u meteen een 
bevestigingsmail met de melding dat de inschrijving gelukt is. De inschrijving zal ook 
zichtbaar zijn in je account bij 'bestellingen'. 

Bij een overschrijving: U hebt maximaal 2 weken tijd na inschrijving om de betaling 
in orde te maken. Indien de betaling na 2 weken niet geregistreerd is, wordt de 
inschrijving automatisch geannuleerd. 
Houd er rekening mee dat een overschrijving enkele werkdagen kan duren. 

Betalingen die te laat binnenkomen worden automatisch terug overgeschreven. 
  
7. Groepsindeling 

Het Beweegheldenkamp heeft een sterk pedagogisch doel. Wij integreren 
leerdoelstellingen vanuit de school in onze sessies (rekenen, taal, schrijfmotoriek,…) 

Daarom verdelen wij de groepen op basis van geboortejaar en leerjaar en wijken 
hier niet graag van af. 
Wat kan wel: je bent in jouw school “gesprongen” of je wilt liever een groepje 

afdalen. 
 
Er zijn 4 groepen: 
Groep 1 = Instap + K1 
Groep 2 = K2 + K3 
Groep 3 = L1 + L2 
Groep 4 = L3 t/m L6 


