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Algemene voorwaarden sportieve en culturele lessenreeksen 

 

 

1 Algemeen 

1.1 Organisator 

 
De hoofdorganisator van de sportieve en culturele lessenreeksen is het gemeentebestuur Lummen, 
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen.  
 
Alle activiteiten worden begeleid door gediplomeerde of ervaren lesgevers of lesgevers in opleiding. 
Zij staan onder toezicht van het gemeentebestuur in voor de begeleiding van de deelnemers, het 
opstellen van het programma en het geven van de lessen.  
 
De deelnameprijzen worden vastgelegd in een beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen en worden vermeld in de gemeentelijke communicatiekanalen.  
 
Deelname van kinderen, jonger dan 12 jaar, aan opvang- en vrijetijdsinitiatieven is fiscaal aftrekbaar. 
Het gemeentebestuur stelt voor iedere deelnemer een fiscaal attest ter beschikking.  
 
Alle ingeschreven deelnemers zijn tijdens de activiteiten verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en 
burgerlijke aansprakelijkheid. De verzekeringspolissen liggen ter inzage bij de gemeentelijke 
diensten. 
 

1.2 Algemene afspraken 

 
Deelnemers worden verwacht de start- en einduren te respecteren.  
 
De deelnemers moeten de richtlijnen van de lesgevers naleven en het gebruikte materiaal met het 
nodige respect te behandelen.  
 
Bij ernstige overtreding heeft de organisatie het recht de in overtreding zijnde deelnemer uit te 
sluiten, zonder dat deze aanspraak kan maken op enige vorm van terugbetaling of 
schadevergoeding. 
 
De aangifteformulieren voor lichamelijke ongevallen zijn verkrijgbaar op de betrokken diensten en 
moeten binnen de 48 uren na het ongeval, volledig ingevuld door de behandelende arts, terug 
bezorgd worden.  
 
Het gemeentebestuur raadt deelnemers aan om geen waardevolle bezittingen mee te brengen naar 
de activiteiten. Kledij, brillen, uurwerken, juwelen en verlies of beschadiging van andere persoonlijke 
voorwerpen zijn niet verzekerd.  
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Het gemeentebestuur vraagt bij inschrijving voor lessenreeksen persoonlijke gegevens op van de 
deelnemer en diens gezin. Het gaat over administratieve gegevens van de deelnemer, de ouders 
en de gezinstoestand en medische gegevens van de deelnemer, voor zover deze van belang zijn 
voor een goede werking van de inschrijvingen en activiteiten.  
 
Elke deelnemer heeft krachtens de wet op privacy het recht om zijn of haar opgevraagde gegevens 
in te kijken, te laten verbeteren of te laten schrappen. De verzamelde gegevens worden enkel 
gebruikt voor de organisatie van de vrijetijdsactiviteiten. Door inschrijving geeft de deelnemer de 
toelating om foto’s die genomen worden tijdens de activiteiten op de gemeentelijke promotionele 
kanalen te publiceren. Indien u wenst dat uw foto hiervoor niet gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk 
te melden bij de betrokken dienst voor aanvang van de activiteit. 
 
Bij vragen, opmerkingen of klachten kan u steeds terecht bij de betrokken gemeentelijke dienst.  

2 Sportieve lessenreeksen 

Sportieve lessenreeksen zijn wekelijks op hetzelfde moment wederkerende sportlessen. De 
omschrijving van de les, de specifieke voorwaarden, de locatie en de deelnameprijs wordt vermeld 
in de gemeentelijke communicatiekanalen.  
 
De lessen worden georganiseerd van september tot en met juni en vinden niet plaats tijdens de 
schoolvakanties.  
 

2.1 Organisator 
 

De sportieve lessenreeksen worden georganiseerd door de sportdienst.  
 
Sportdienst     
Sportweg 8     
3560 Lummen     
013 390 490     
sport@lummen.be     

2.2 Deelnemers 

De deelnemingsvoorwaarden, inschrijvings- en betalingsprocedure varieert naargelang het type 
lessenreeks. Hieronder worden per sportieve lessenreeks de belangrijkste richtlijnen opgesomd.  
 
Lessenreeksen voor kinderen 
 

2.2.1 Sportacademie 
 
De sportacademie is een serie van naschoolse sportlessen voor kinderen van 6- tot 12 jaar. 
De lessen vinden meestal plaats in de turnzaal van de school, aansluitend op de schooluren. 
 

 Op voorhand inschrijven bij de sportdienst is verplicht. 

 Betaling: facturatie op basis van aanwezigheden.  
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2.2.2 Multimove en Multiskills 
 
Multimove en Multiskills  twee reeksen sportieve bewegingslessen, respectievelijk voor 
kleuters van 3 tot 6 jaar en kinderen van 7 tot 10 jaar.. Op eigen tempo krijgen deelnemers 
de kans om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen.  

 

 Op voorhand inschrijven bij de sportdienst is verplicht. 

 Betaling: facturatie op basis van aanwezigheden.  
 
Lessenreeksen voor volwassenen 
 

2.2.3 Zumba en Zumba gold 
 
Deze sportlessen bestaan uit een volledige lichaamswork-out op het ritme van Latijns-
Amerikaanse muziek. Zumba gold is een aangepaste variant voor 50-plussers.  

 

 Op voorhand inschrijven is niet noodzakelijk. Men kan gewoon ter plaatse aansluiten.  

 Betaling: op voorhand betalen aan de kassa van het sportcomplex (per beurt of 10-
beurtenkaart).  

 
2.2.4 Curve Bowls 
 
Een Engelse sport, gelijkaardig aan pétanque, waarbij men ovaalvormige bollen in een boog 
tot bij de 'jack' moet rollen.  
 

 Op voorhand inschrijven is niet noodzakelijk. Men kan gewoon ter plaatse aansluiten. 

 Betaling: facturatie op basis van aanwezigheden.  
 

2.2.5 Badminton 50+ 
 

Deze lessenreeks bestaat uit recreatief badminton spelen onder 50-plussers, begeleid 
door een gediplomeerde lesgever.  
 

 Op voorhand inschrijven is niet noodzakelijk. Men kan gewoon ter plaatse aansluiten. 

 Betaling: facturatie op basis van aanwezigheden.  
 

2.2.6 Netbal 50+ 
 
Deze lessenreeks bestaat uit recreatief netbal spelen onder 50-plussers, begeleid door een 
gediplomeerde lesgever.  
 

 Op voorhand inschrijven is niet noodzakelijk. Men kan gewoon ter plaatse aansluiten. 

 Betaling: facturatie op basis van aanwezigheden.  
 

2.2.7 Zwemles 
 
Tijdens deze lessenreeks leren deelnemers op een verantwoorde manier de eerste meters 
zwemmen. Onder begeleiding van een gediplomeerde lesgever leren deelnemers de juiste 
zwemtechniek aan.  
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 Op voorhand inschrijven bij de sportdienst is verplicht.  

 Betaling: op voorhand betalen aan de kassa van het sportcomplex (per beurt of 10-
beurtenkaart).  

 
2.2.8 Aquafietsen 
 
Dit is spinning onder water, op de ritme van de muziek. Een gezonde training voor het 
lichaam en ideaal om je uithouding te verbeteren.  
 

 Op voorhand inschrijven is verplicht en enkel mogelijk aan de kassa van het 
sportcomplex (ter plaatse of telefonisch via 013 390 491). Deelnemers moeten voor 
elke les apart reserveren, en dit is slechts tot twee weken op voorhand mogelijk.  

 Betaling: op voorhand betalen aan de kassa van het sportcomplex (per beurt of 10-
beurtenkaart).  

 
2.2.9 Hydrobic 
 
Deze lessenreeks bestaat uit gymnastische oefeningen en danspasjes in het water. Het is 
de ideale manier om op een ontspannen manier aan lichaamsbeweging te doen.  
 

 Op voorhand inschrijven is niet noodzakelijk. Men kan gewoon ter plaatse aansluiten.  

 Betaling: op voorhand betalen aan de kassa van het sportcomplex (per beurt of 10-
beurtenkaart).  

 
3. Culturele lessenreeksen 
 
Culturele lessenreeksen zijn culturele lessen. De data, omschrijving van de les, de specifieke 
voorwaarden, de locatie en de deelnameprijs worden vermeld in de gemeentelijke 
communicatiekanalen.  
 
De lessen worden georganiseerd van september tot en met juni en vinden niet plaats tijdens de 
schoolvakanties.  
 

3.1 Organisator 
 

De culturele lessenreeksen worden georganiseerd door de dienst Vrije tijd.  
 
Dienst Vrije tijd     
Dokter Vanderhoeydonckstraat 56     
3560 Lummen     
013 390 515     
vrijetijd@lummen.be     

3.2 Deelnemers 

3.2.1 Knutselatelier 
 
Het knutselatelier is een serie van naschoolse creatieve lessen voor kinderen van 3 tot en 
14 jaar.  

 

 Op voorhand inschrijven bij de dienst Vrije tijd is verplicht. 
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 Betaling: facturatie voor aanvang van de lessenreeks. Bij inschrijving ontvangt men 
een factuur waarbij het volledig factuurbedrag verschuldigd is. Annulatie of 
terugvordering van het inschrijvingsgeld is niet mogelijk.  
 


