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Voorwerp: Terugbetaling deelnameprijzen vrijetijdsactiviteiten bij annulatie.  

Het college, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Tijdens het Vrijetijdsoverleg van 20.06.2018 werd een alternatieve annulatieprocedure 

voorgesteld voor alle activiteiten overheen de vrijetijdsdiensten. Deze alternatieve 

procedure is klantgerichter, klantvriendelijker en zorgt er voor dat de procedure bij alle 

vrijetijdsdiensten dezelfde is.  

 

Door de vrijetijdsdiensten wordt volgende regeling voorgesteld:  

 

Bij annulering van een inschrijving voor een activiteit worden volgende bedragen 

terugbetaald: 

 

- Tot één week voor de start van de activiteit: er wordt een annulatiekost van 2 

euro aangerekend, de rest van de deelnameprijs wordt terugbetaald.  

- Vanaf één week voor de start van de activiteit: 50% van de deelnameprijs wordt 

terugbetaald.   

 

Bij annulering omwille van ziekte of familiale omstandigheden (bvb. Sterfgeval) wordt de 

deelnameprijs enkel terugbetaald na voorlegging van een doktersbriefje of overige 

bewijsstukken en indien de desbetreffende vrijetijdsdienst vooraf verwittigd werd. Indien 

de deelnemer slechts een deel van de activiteit afwezig is, wordt de dagprijs terugbetaald 

van de dagen waarop de deelnemer door ziekte niet kon deelnemen aan de activiteit. De 

terugbetaling gebeurt na afloop van de activiteit. Bij ziekte wordt er geen annulatiekost 

aangerekend.  

 

 

Er wordt voorgesteld om deze annulatieprocedure toe te passen bij alle inschrijvingen 

voor activiteiten: 

 

- Jeugddienst: UiT-Kajuit, KleuterDOEdels… (bij speelpleinwerking is dit niet van 

toepassing, aangezien er de dag zelf wordt ingeschreven) 

- CC Het Spoor: cursussen, lezingen… (bij tickets is een andere regeling van 

toepassing) 

- Sportdienst: sportlessen, sportkampen, sportacademie, sportsnacks, sportdagen…  

 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt gevraagd een standpunt in te 

nemen omtrent dit voorstel.  

 

Om deze redenen; 



 

Na beraadslaging; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de voorgestelde 

annulatieprocedure. De procedure wordt met onmiddellijke ingang in werking genomen 

als volgt:  

 

Bij annulering van een inschrijving voor een activiteit worden volgende bedragen 

terugbetaald: 

 

- Tot één week voor de start van de activiteit: er wordt een annulatiekost van 2 

euro aangerekend, de rest van de deelnameprijs wordt terugbetaald.  

- Vanaf één week voor de start van de activiteit: 50% van de deelnameprijs wordt 

terugbetaald.   

 

Bij annulering omwille van ziekte of familiale omstandigheden (bvb. Sterfgeval) wordt de 

deelnameprijs enkel terugbetaald na voorlegging van een doktersbriefje of overige 

bewijsstukken en indien de desbetreffende vrijetijdsdienst vooraf verwittigd werd. Indien 

de deelnemer slechts een deel van de activiteit afwezig is, wordt de dagprijs terugbetaald 

van de dagen waarop de deelnemer door ziekte niet kon deelnemen aan de activiteit. De 

terugbetaling gebeurt na afloop van de activiteit. Bij ziekte wordt er geen annulatiekost 

aangerekend.  

 

 

Artikel 2:  

 

Deze gewijzigde annulatieprocedure wordt bij een eerstvolgende wijziging van het 

retributiereglement ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

Carlo Daelman Alain Top  

Secretaris Burgemeester 

 


