Algemene afspraken bij activiteiten dienst Vrije Tijd Zonnebeke
De dienst Vrije Tijd organiseert verschillende activiteiten.
Interesse om deel te nemen? Let dan op volgende zaken:

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan enkel op volgende manier: www.zonnebeke.be – Vrije Tijd – Inschrijven – keuze
activiteit
Schrijf voor elke activiteit op voorhand in (tenzij anders vermeld) en houd hierbij de uiterste
inschrijvingsdatum in het oog. Op basis van het aantal inschrijvingen bepaalt de dienst Vrije Tijd of
een activiteit kan doorgaan of niet.
Per activiteit schrijft iedereen zich individueel in. Enkel erkende verenigingen kunnen zich in groep
inschrijven via mail naar inschrijvingen@zonnebeke.be
Je ontvangt geen schriftelijk bevestiging. Zonder tegenbericht verwachten wij je op de eerste dag van
de activiteit, tenzij anders vermeld bij de aankondiging.
Betaal het inschrijvingsgeld binnen de 14 dagen na inschrijving. Zo niet wordt je inschrijving
automatisch geschrapt.
Om de start van de activiteit vlot te laten verlopen wordt je betaling op voorhand verwacht. Wij
aanvaarden geen contante betalingen op de eerste lesdag of dag van activiteit.
Als deelnemer kies je altijd voor het gewoon tarief, uitgezonderd kansentarief (MIA) en personeel
van gemeente of OCMW Zonnebeke.
Betalen doe je via overschrijving op rekeningnummer van BE38 0910 1788 14 72 van de dienst Vrije
Tijd Zonnebeke en met vermelding van naam + gekozen activiteit.

KANSENTARIEF
Heb je recht op het kansentarief d.m.v. een UiTPAS met MIA-tarief, dan kan je genieten van 80%
korting bij deelname aan UiTPAS-activiteiten.
Voor een ticket van € 10,00 betaal je bijvoorbeeld met je UiTPAS met MIA tarief € 2,00.

ANNULATIE
Wanneer je minstens één week voor de start van de activiteit annuleert, wordt het volledige
inschrijvingsgeld terugbetaald.
Annuleer je minder dan één week voor de start van de activiteit, dan is terugbetaling alleen mogelijk op
basis van een medisch getuigschrift.
Opgelet: bij uitstappen worden de gemaakte kosten nooit terugbetaald.
Kan een activiteit niet doorgaan, dan storten wij het inschrijvingsgeld uiteraard volledig terug.

Contact: dienst Vrije Tijd – Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke – T 051 48 00 61 –
E inschrijvingen@zonnebeke.be

