
IN HET ZONIËNWOUD

BEGELEIDE TOCHTEN MET DE 
MOUNTAINBIKE



ZIN OM TE MOUNTAINBIKEN  
IN HET ZONIËNWOUD? 
 
De sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft voor jou enkele unieke 
mountainbikeroutes uitgestippeld. We zorgen ook voor een lesgever-begeleider die alles in goede 
banen leidt.

VOOR WIE?
Je kan als groep inschrijven, op voorwaarde dat er minstens één inwoner van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest deel uitmaakt van de groep, of een personeelslid van de VGC.
Ben je een door de VGC erkende Brusselse organisatie, dan geniet je van een voordeeltarief.

BIJKOMENDE ALGEMENE VOORWAARDEN
Deelnemers zijn minstens 9 jaar oud. Kinderen en jongeren moeten tijdens de tocht eveneens vanuit 
de deelnemende groep zelf door minstens 1 actief meefietsende volwassene begeleid worden.

DUUR VAN DE TOCHTEN
Voormiddag (10u tot 13u) / namiddag (14u tot 17u) / hele dag (10u tot 16u)

INSCHRIJVEN
Minstens drie weken op voorhand.  Dit kan online via www.sportinbrussel.be 

WAAR?
Alle tochten leiden je doorheen 
het Zoniënwoud.
Vertrekken en aankomen doe 
je in Gemeenschapscentrum 
WaBo,  
Delleurlaan 39-43,  
1170 Watermaal-Bosvoorde.  
De lesgever-begeleider wacht je 
daar op.  

Neem een kijkje op 
 www.wabo.be voor de exacte 
locatie en bereikbaarheid.
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DE GROOTTE VAN JE GROEP:  
TARIEVEN EN AANTAL LESGEVERS  

Kinderen van 9 t.e.m. 13 jaar
+ 5 tot 8 deelnemers (Inbegrepen: 1 lesgever + verzekering + helmen + douches)

  €45* / €95** voor halve dag (10-13u of 14-17u)  €75* / €160** voor hele dag (10-16u)

+  9 tot 12 deelnemers (Inbegrepen: 2 lesgevers + verzekering + helmen + douches)

  €85* / €160** voor halve dag (10-13u of 14-17u)  €135* / €280** voor hele dag (10-16u)

12 JULI – 15 JULIJULI
Jongeren van 14 t.e.m. 17 jaar

+ 5 tot 10 deelnemers (Inbegrepen: 1 lesgever + verzekering + helmen + douches) 

 €45* / €95** voor halve dag (10-13u of 14-17u)  €75* / €160** voor hele dag (10-16u)

+  11 tot 16 deelnemers (Inbegrepen: 2 lesgevers + verzekering + helmen + douches)

  €85* / €160** voor halve dag (10-13u of 14-17u)  €135* / €280** voor hele dag (10-16u)

12 JULI –
Volwassenen vanaf 18 jaar

+ 5 tot 10 deelnemers (Inbegrepen: 1 lesgever + verzekering + helmen + douches) 

 €75* / €95** voor halve dag (10-13u of 14-17u)  €120* / €160** voor hele dag (10-16u)

+  11 tot 20 deelnemers (Inbegrepen: 2 lesgevers + verzekering + helmen + douches)

  €120* / €160** voor halve dag (10-13u of 14-17u)  €200* / €280** voor hele dag (10-16u)I

*     Tarief voor door VGC erkende Brusselse organisaties en instellingen

**   Tarief voor groepen met minstens 1 inwoner uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ook de mountainbikefietsen zelf kan je huren voor €3 per fiets

Meer info: www.sportinbrussel.be/inschrijvingen



ORGANISATIE EN INFO  
ONLINE

Sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel

 www.facebook.com/VGCsportdienst

INFORMATIE 
& VRAGEN

www.sportinbrussel.be
sportdienst@vgc.be

02 563 05 14
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