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Kortingen 

Vroegboekkortingen 
Vroegboekkortingen skivakanties 2015: geldig tot en met 1 november 2014 
Vroegboekkortingen verre reizen 2015: geldig tot en met 31 december 2014 
Vroegboekkortingen taalvakanties 2015: geldig tot en met 1 februari 2015 
 

Naam korting Voorwaarden Bedrag 

Individuele 
vroegboekkorting 

1 kind: één kamp 
 
1 kind: meerdere kampen, zelfde taal, binnen zelfde jaar 
 
 
1 kind: meerdere kampen, Engels/Frans, binnen zelfde jaar 

 Europese korting 
 
1 kind: vanaf 3 kampen, verschillende seizoenen 

 Getrouwheidskorting 
 

Kamp 1: -€15 
 
Kamp 1: -€15 
Kamp 2: -€25 
 
Kamp 1: -€15 
Kamp 2: -€50 
 
Kamp 3: -€40 

Gezinsvroegboekkorting Meerdere kinderen van hetzelfde gezin, binnen zelfde jaar Kind 1: -€15 
Kind 2: -€25 
Kind 3: -€40 
 

Groepsvroegboekkorting* Meerdere kinderen van verschillende gezinnen, 3 of meer 
inschrijvingen voor dezelfde stage  
 

Per kind: -€20 

 
Per kamp kan je maar van één korting gebruik maken. De kortingen zijn niet van toepassing op 
de taalacademies en opleidingen. 

 

* De inschrijvingen dienen te gebeuren op dezelfde dag. Vermeld de namen van de andere 

groepsleden in het opmerkingenveld. 
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Kortingen via de werkgever 

 

CLIP werkt samen met volgende bedrijven. Raadpleeg je werkgever over de precieze voorwaarden 

van deze kortingen.  

 

 A&C Systems 

 Accenture 

 Acros Organics 

 ACS Accountants 

 AG Insurance 

 Alcatel-Lucent 

 Armonea 

 Aurora Productions 

 Avery Dennison 

 AXA 

 Axima 

 BNP Paribas 

 BPchembel 

 Bpost 

 BSCA 

 BSH 

 Brugmann 

 Campine 

 Capgemini 

 Castel 

 CGI 

 Coca-Cola 

 Cochlear 

 Cofely 

 DEMB 

 DHL 

 Dibo - THB 

 DKV 

 Easyday 

 Electrabel/GDF Suez 

 Eternit 

 Euphony 

 EY 

 Genzyme 

 Glorieux 

 GSK 

 Heidelbergcement 

 Home Sint-Franciscus 

 Ichec 

 Iemanys 

 IKEA 

 Infrax 

 ING 

 INVE 

 J.M.Huber 

 Johnson & Johnson 

 Kerudent 
 

 Kone 

 Lanxess 

 Metallo Chimique 

 Miko 

 Moveits 

 Murprotec 

 Nottebohm 

 Omega Pharma Belgium 

 One-to 

 Ores 

 Pasec/Packaging partners 

 Pepsico 

 Pevo-Dinkels 

 Pfizer 

 Pittsburgh Corning Europe 

 Plus Home Services 

 Politie 

 Promat 

 Quality Assistance 

 Quasus 

 Ravago 

 SBS 

 SD Worx 

 SG Markdal-Hoogstratel 

 Siemens 

 Sint-Franciskusziekenhuis Heusden-
Zolder 

 Sodexo 

 Solidariteit voor het Gezin 

 SPK 

 Telenet 

 Tempo Team 

 Ter Loke 

 Tessenderlo Group 

 TNT Express 

 UCB 

 Umicore 

 UZ Brussel 

 Van Roey Automation 

 Vandenborre 

 Vanhout 

 Vlaamse Overheid (en houders 
Pluspas) 

 VUB 

 Wit-Gele Kruis 

 Ziekenhuis Maas en Kempen 

 Ziekenhuis Oost-Limburg 
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Andere kortingen 

 

Deelnemers tot en met 11 jaar hebben recht op een fiscaal attest ter waarde van €11,20 per dag. 

Inwoners van de stad Hasselt krijgen €25 korting bij deelname aan de taalacademie in Hasselt via dit 

formulier.  

 

Daarnaast komen verschillende ziekenfondsen tussen in een deelname aan een taalvakantie. 

Hiervoor ontvangt u bij ons op kamp een attest van deelname dat u kan afgeven bij uw ziekenfonds. 

 

 Christelijke Mutualiteiten: max. €20/jaar 

 Liberale Mutualiteit: €2,50/dag van de 1ste tot de 20ste dag en €1,30/dag van de 21ste tot de 

40ste dag 

 Onafhankelijk Ziekenfonds: €5, max. 10 dagen per jaar 

 Partena Onafhankelijk Ziekenfonds: max. €40/jaar 

 Vlaams-Neutraal Ziekenfonds: max. €30/jaar 

 … 

 

CLIP is lid van het fonds Vakantieparticipatie dat is bestemd voor families die om financiële redenen 

geen taalvakantie kunnen betalen. CLIP heeft acht plaatsen voor Vakantieparticipatie op de 

taalvakanties in Braives.  

 

 

http://www.clipvakanties.be/
mailto:info@clipvakanties.be
http://www.hasselt.be/_uploads/Kabinet_Burgemeester/downloads/Taalacademie_aanvraagformulier.pdf
http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/sport-en-vrije-tijd/cm-fit-en-fun.jsp
http://www.lm.be/BrabantNL/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Kinderen-en-jongeren/Speelpleinen-en-sportvakanties/Pages/Speelpleinen%20en%20sportvakanties.aspx
https://www.oz.be/vakantie/voordelen/jeugdbewegingskampen
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/diensten/terugbetalingen-en-voordelen/voordelen/kampen-en-meerdaagse-activiteiten/voordelenpakket
https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/kampvergoeding/
http://www.vakantieparticipatie.be/home#.VK_vOfmG-ao

