
Activiteiten met 
korting



Speelplein Katapult
• Korting op het dagtarief bij inschrijving van een volledige week
•  Korting vanaf het derde kind 
•  Recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV)?  

Je betaalt 5 euro per dag.

Wat betaal je voor Katapult?

Prijs per dag 1ste kind 2de kind 3de kind Prijs per week

Kinderen uit Tervuren € 7 € 7 € 6 € 30

Kinderen van buiten Tervuren * € 9 € 9 € 8 € 40

RVV € 5 € 5 € 5 € 25

(*) Onder voorwaarden: kinderen buiten Tervuren kan je inschrijven als ze naar een Tervuurse school gaan, 
kind zijn van een handelaar in Tervuren of grootouders hebben die in de gemeente wonen.

Kortingen op activiteiten in Tervuren

De gemeente organiseert veel vrijetijdsactiviteiten voor verschillende leeftijden.  
Maak gebruik van de kortingen en voordelen. Een overzicht:

Kinderfestival Warre 
(Krokusvakantie)

De prijs is afhankelijk van de 
activiteit. Heb je recht op verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming (RVV)? 
Reken op een korting van 50%.

Sportweken
- Het eerste kind betaalt de volledige 

prijs.
- Het tweede kind van het gezin 

krijgt 10 euro korting in dezelfde 
sportweek. 

- Recht op de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming (RVV)? 
50 % korting.

Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming?
Om de korting te verkrijgen, kan je terecht aan de balie van De Warandepoort.   
Breng een attest of vignet van je ziekenfonds mee. 



Sociaal Huis Tervuren
De dienst welzijn kan je begeleiden 
bij het aanvragen van kortingen of 
voordelen. Als je inkomen te beperkt 
is, kun je financiële steun krijgen. Je 
moet wel voldoen aan een aantal 
voorwaarden.

CC De Warandepoort
Voor sommige voorstellingen hebben 
we een jongerentarief voor studenten 
jonger dan 26 jaar: 2 euro korting op het 
abonnementstarief. Enkel op vertoon 
van je studentenkaart, ook op het 
moment van de voorstelling. 
Meer info?   
ccdewarandepoort@tervuren.be
Wil je graag een voorstelling bijwonen, 
maar zit je financieel wat krap? Neem 
dan contact op het Sociaal Huis, zij 
helpen je graag verder. 

Belastingvoordeel voor kinderopvang
Kosten voor kinderopvang tot 12 jaar kan je inbrengen op je belastingaangifte. Enkele 
voorbeelden: een kamp met de jeugdbeweging, speelpleinwerking, Sportweken… Voor 
gemeentelijke activiteiten krijg je jaarlijks een fiscaal attest als bewijs.

Tussenkomsten van ziekenfondsen.
De verschillende ziekenfondsen betalen een aantal vrijetijdsactiviteiten terug. Check 
de website van je ziekenfonds:
Christelijke mutualiteit:  www.cm.be
Socialistische mutualiteit:  www.fsmb.be
Liberale mutualiteit: www.lm.be
Partena ziekenfonds: www.partena-ziekenfonds.be
Vlaams en neutraal ziekenfonds: www.vnz.be
Onafhankelijk ziekenfonds: www.oz.be

Rap op Stap
Het Rap op Stapkantoor helpt mensen 
met een beperkt budget bij het plannen 
van een voordelige uitstap of vakantie. 
Het aanbod geldt zowel voor sport-
en cultuuractiviteiten in de buurt als 
vakanties en daguitstappen verder weg.



Afdeling vrije tijd
De Warandepoort
Markt 7b
3080 Tervuren
02 766 52 03
inschrijvingen@tervuren.be

SOCIAAL HUIS
TERVUREN

Sociaal huis
Markt 7A bus 3
3080 Tervuren
02 766 52 02
welzij@tervuren.be 

Rap op Stap
De Warandepoort, Markt 7b, gelijkvloers
elke woensdag van 13.30 tot 16 u.
gratis, zonder afspraak
02 766 52 03
rapopstap@tervuren.be


