
INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN 
CIRKUS IN BEWEGING 
 
AANKONDIGING INSCHRIJVEN  
Cirkus in Beweging kondigt de aanvang van de 
inschrijvingen voor jaarcursussen en stages aan op 
haar website, via groepsmails en via haar nieuwsbrief. 
Houd die dus goed in de gaten. 
 
HOE INSCHRIJVEN  
 Inschrijven doe je online via 

http://inschrijven.cirkusinbeweging.be.   
 Wacht niet met inschrijven! Door je keuze niet uit te 

stellen vermijd je teleurstelling achteraf (wanneer 
jouw cursus volzet blijkt te zijn). 

 
VERWERKING VAN DE INSCHRIJVINGEN  
 

Jaarcursussen 
 Tot een bepaalde datum worden enkel de 

inschrijvingen van diegenen die al wekelijkse 
circuslessen volgen én leden van datzelfde gezin 
verwerkt. Daarna worden de inschrijvingen van wie 
op de wachtlijst stond en wie een stage volgde 
toegevoegd. Ten slotte worden de nieuwste 
inschrijvingen bijgevoegd. 

 Wanneer er te veel inschrijvingen zijn, legt Cirkus in 
Beweging per jaarcursus een wachtlijst aan. 

 

Stages 
 De inschrijvingen voor stages staan meteen open 

voor iedereen. 
 Wanneer er te veel inschrijvingen zijn, legt Cirkus in 

Beweging per stage een wachtlijst aan. 
 
PRIJZEN & KORTINGEN  
 Bij de aankondiging van jaarcursussen en stages 

vermeldt Cirkus in Beweging steeds de prijs. 
 Wanneer verschillende leden uit eenzelfde gezin een 

jaarcursus volgen, wordt het aantal lesuren opgeteld 
en geniet dit gezin zo van een prijsvoordeel.  

 Voor een vakantiestage is er een korting vanaf het 
tweede deelnemende kind uit eenzelfde gezin.  

 Cirkus in Beweging aanvaardt de cultuurbons van de 
stad Leuven en de cheques “Sport & Culture” van 
Sodexo.  

 Info i.v.m. de prijzen en speciale tarieven voor o.a. 
productiegroepen vind je op het lesrooster en op de 
website. 

 Wil je liever in schijven betalen, laat dat dan weten 
aan annelies@cirkusinbeweging.be.  

 
 
 

 Families voor wie de financiële drempel te hoog 
ligt en daardoor niet kunnen inschrijven mogen 
zich richten tot rika@cirkusinbeweging.be. In 
overleg kunnen we altijd tot een aangepaste 
betalingsregeling komen. 

 
BETALING  
 Voor een jaarcursus betaal je het 

inschrijvingsgeld per overschrijving op rekening 
BE67 7344 0610 8087 met vermelding van de 
gestructureerde mededeling die je per mail 
bezorgd wordt of contant op het Cirkus in 
Beweging-secretariaat tijdens de kantooruren. 
Betalen van een jaarcursus kan tot twee weken 
na aanvang van het lesjaar. 

 Idem voor een vakantiestage, maar die moet 
wel betaald zijn ten laatste twee weken voor 
aanvang van de stage. 

 
ANNULATIE  
 

Jij annuleert 
 Wil je je inschrijving annuleren, laat dit dan snel 

weten. Zo maak je iemand anders blij met de 
vrijgekomen plaats. 

 Als je je deelname aan een jaarcursus of stage 
annuleert voor aanvang, betaal je een 
administratiekost van 25euro. De rest van het 
inschrijvingsgeld wordt teruggestort. 

 Annuleer je je deelname tijdens het lesjaar of 
tijdens een stage, betaal je een administratiekost 
van 25euro plus een vergoeding voor de voorbije 
lessen. 

 

Cirkus in Beweging annuleert 
 Cirkus in Beweging behoudt zichzelf het recht om 

een jaarcursus of stage te annuleren waneer er 
onvoldoende inschrijvingen zijn. Het 
inschrijvingsgeld wordt dan volledig teruggestort.  

 Wanneer een begeleider of docent door ziekte of 
overmacht onbeschikbaar is, zoekt Cirkus in 
Beweging naar een vervanger. Vinden we die 
niet, dan brengen we je hiervan op de hoogte. 
Wanneer een les in een jaarcursus hierdoor niet 
kan doorgaan, wordt de deelnemer hier niet voor 
vergoed en wordt de les niet verplaatst naar een 
latere datum. Als we genoodzaakt zijn een stage 
te annuleren, wordt het inschrijvingsgeld volledig 
teruggestort. 

 
 
 
 
 
 

ATTESTEN  
 Indien je ziekenfonds een deel van het 

inschrijvingsgeld voor een jaarcursus of stage 
terugbetaalt, kan je het formulier van het ziekenfonds 
laten invullen door Cirkus in Beweging. 

 De vakantiestages van Cirkus in Beweging zijn fiscaal 
aftrekbaar voor deelnemers onder de twaalf jaar. 
Cirkus in Beweging bezorgt alle deelnemers van 
vakantiestages een fiscaal attest om toe te voegen aan 
de belastingsaangifte. 

 
VERZEKERING  
De leden van Cirkus in Beweging zijn tijdens de 
begeleide activiteiten verzekerd voor lichamelijke letsels 
en burgerlijke aansprakelijkheid. 
 
PRIVACY  
 

Gegevens 
De persoonsgegevens van de deelnemers aan 
jaarcursussen en stages én van de kinderen, jongeren en 
volwassenen op de wachtlijsten neemt Cirkus in 
Beweging op in haar adressenbestand. Het beheer ervan 
gebeurt conform de wet van 8 december 1992 op de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Jouw gegevens worden gebruikt: 
 om je op de hoogte te houden van het reilen en zeilen 

binnen de Cirkus in Beweging en de circuswereld 
 door de overkoepelende organisatie van de Vlaamse 

circusateliers, het Vlaams Centrum voor 
Circuskunsten, om je het tijdschrift “Circus Magazine” 
toe te sturen. 

Je hebt ten allen tijde het recht je gegevens op te vragen 
en te laten verbeteren. 
 
 

Foto & video 
Tijdens de activiteiten van Cirkus in Beweging worden 
regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt, die op 
onze website of in een gedrukte publicatie kunnen 
verschijnen. Door het aanvaarden van deze 
inschrijvingsvoorwaarden stem je hiermee in. Wil je toch 
dat we een foto van de website halen, laat dit dan gerust 
weten. 
 
 
 
 

 
 

CIRKUS IN BEWEGING  
E. Ruelensvest 127 – 3001 Leuven  
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