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Bespaar dankzij Bond Moyson. 
Onze terugbetalingen op maat van 
kinderen en jongeren:
• brillen, lenzen

• jeugd- en sportkampen, speelplein

• sport

• psychotherapie

• reisvaccins

• oordoppen op maat

• logopedie

• orthodontie

• dieetadvies

Daarnaast biedt Bond Moyson ook:
• Vakantiekampen voor chronisch zieke kinderen

• Gratis wereldwijde reisbijstand 

• Oppas zieke kinderen (zonder beperking in aantal 

dagen)

• Degelijke hospitalisatieverzekering Kliniplan

• Straffe tandverzekering DentaPlan

• Gezondheidsprofessionals aan voordelige tarieven: 

personal trainer, diëtist, audioloog, psycholoog…



Kom jij ook meespelen tijdens de 
vakantie?
Heb jij zin om je tijdens de schoolvakanties 
helemaal te laten gaan met supertoffe 
spelletjes, fantastische ervaringen en grote 
avonturen? Dan ben je bij ons aan het juiste 
adres! Samen met een groep enthousiaste 
animatoren staan we te springen om erin te 
vliegen! 

Wanneer?
Krokusvakantie
van maandag 15 t.e.m. vrijdag 19 februari

Paasvakantie
van dinsdag 6 t.e.m. vrijdag 16 april
Let op! Er is GEEN speelpleinwerking op 5 april 

Zomervakantie
Van maandag 5 juli t.e.m. vrijdag 20 augustus   
Let op! Er is GEEN speelpleinwerking op 21 juli

Herfstvakantie
van dinsdag 2 t.e.m. vrijdag 5 november 
Let op! Er is GEEN speelpleinwerking op 
1 november

Vanaf 7.30 uur is er opvang voorzien. De kinderen 
dienen afgehaald te worden vóór 17.30 uur.
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Waar?
Instituut Bert Carlier - De Cirkel
Oudenaardsesteenweg 74 - 9000 Gent

Wie?
Kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar.
We zijn een inclusief speelplein. 

Prijs?
8 euro* per dag
*Leden van Bond Moyson Oost-Vlaanderen, die twee jaar aan-
sluitend in orde zijn met hun ziekenfondsbijdrage, ontvangen na 
betaling van het inschrijvingsgeld een tussenkomst van 4 euro 
per dag via de aanvullende verzekering van Bond Moyson. In-
dien je wil genieten van dit voordeel dien je het formulier 'voor-
deel Bond Games' in te vullen. Dit formulier kan je opvragen in 
jouw Bond Moysonkantoor, bij de speelpleinverantwoordelijke of 
downloaden op de website van Bond Moyson. 
Bij ons speelplein werken we met een reserveringssysteem. Pas wan-
neer de betaling ontvangen werd, is je inschrijving definitief. Indien 
de betalingstermijn niet wordt gerespecteerd, kan je op een wacht-
lijst terecht komen. Wie inschreef en geen of onvoldoende deel-
namegeld betaalde, wordt niet meer toegelaten op een volgende 
vakantie van Joetz zolang het verschuldigde bedrag niet betaald 
werd. Annuleren kan kosteloos tot vijf werkdagen voor de start van 
de speelpleinwerking.  Respecteer je deze timing niet, dan blijf je het 
deelnamegeld verschuldigd. 
De speelpleinwerking is fiscaal aftrekbaar.
Alle deelnemers tot 12 jaar krijgen automatisch een attest.

Op zoek naar een vakantie
voor je kleine spruit?
Surf naar www.joetz.be 
en bekijk de vakantiebrochure 2021


