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1. De Vrije Universiteit Brussel stelt haar sportinfrastructuur en activiteiten onder specifieke voorwaarden ten 

dienste van zowel de eigen populatie als derden.  Als universiteit staan onderwijs en onderzoek centraal 

binnen de dagelijkse werking.  Als vrijzinnige instelling stelt de VUB echter ook sociaal dienstbetoon voorop. Al 

blijft VUB-sport uiteraard integraal deel uitmaken van de universiteit en moeten gebruikers van de VUB-

sportinfrastructuur en deelnemers aan de sportactiviteiten in organisatie van de onderwijsinstelling bewust zijn 

van het feit dat de VUB een eerder als een private dan een publiek instelling dient te worden beschouwd.  

2. Via de aankoop van een sportkaart bij de afdeling beweging en sport van de Vrije Universiteit Brussel wordt de 

koper lid van “VUB-sport”. 

3. Aankoop van een sportkaart verloopt online via de website www.vub.be/sport of aan het onthaal van VUB-

Sport in de inkomhal van het VUB-sportcomplex (gebouw L) op de Brussels Humanities, Sciences & 

Engeneering Campus van de universiteit (toegang 8 van de campus op de Triomflaan te 1050 Elsene). 

4. Een sportkaart bij VUB-sport kost €8.3 anno 2020-2021. Dit tarief wordt jaarlijks op 1 september geïndexeerd 

op basis de evolutie van de gezondheid en consumptie index. 

5. Een sportkaart is persoonlijk en mag niet door gegeven worden aan derden. 

6. Bij aankoop van een sportkaart gaat de koper akkoord met de gebruikers- en deelnamevoorwaarden alsook de 

privacy regels van de sportaanbieder VUB-Sport. 

7. Voor aanmaak van de kaart worden een aantal data van de kandidaat koper gevraagd : 

i. Naam 

ii. Voornaam 

iii. Categorie (VUB/EHB student, personeel, alumni of partner – Basic Fit/ISB/…- of alle anderen) 

iv. Studenten of personeelskaartnummer in geval van VUB of EHB student of personeel 

v. Geboortedatum 

vi. Adres (straatnaam, huisnummer, postbus, postcode en naam gemeente of stad) 

vii. Telefoonnummer 

viii. E-mailadres 

ix. Voorkeursporten en basisdoel van de aankoop 

x. Pasfoto  

8. VUB-sport verbindt zich ertoe de privacy van al haar leden te respecteren, in overeenstemming met de GDPR 

en de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, inclusief de wet van 30 juli 2018 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.  

VUB-sport engageert zich om alle data vertrouwelijk te heren.  De persoonlijke data worden door de afdeling 

beweging niet door gegeven aan derden, beschermd tegen misbruik en enkel gebruikt met als doel de 

sportkaarteigenaar op de hoogte te houden van de mogelijkheden van de sportkaart ter optimalisering van de 

dienstverlening op maat van elk lid.  VUB-sport implementeert passende technische en organisatorische 

maatregelen om de persoonlijke gegevens van haar leden te beschermen tegen ongevraagde wijziging, 

onopzettelijk of onwettig verlies, gebruik, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. 

9. De sportkaart is 5 academiejaren geldig startend in het academiejaar van aankoop. 

10. De sportkaart geeft toegang tot de kleedkamers en douches op de eerste verdieping in gebouw L op de 

campus te Elsene tijdens de openingsuren van het sportcomplex en tot de Fit-O-Meter op deze campus of de 

Beweegbank of outdoor tafeltennis tafel op de campus te Jette (grasveld naast Basic Fit op die campus). 

11. Studenten en personeel van de VUB en EHB hebben via de sportkaart mogelijkheid tot deelname aan de 

competities georganiseerd door VUB-Sport voor respectievelijk personeel of studenten (o.a. Futsalleague, 

Sporttrofeetornooien, deelname aan Vlaamse en/of Belgische studentensportkampioenschappen met een 

VUB/EHB team) 

12. Studenten en personeel van de VUB en EHB zijn via de sportkaart verzekerd voor gebeurlijke ongevallen 

tijdens het sporten aan de VUB. 

13. VUB-sport biedt de sportkaarthouders de mogelijkheid tot het gebruiken van sportinfrastructuur in groep of 

individueel (atletiekpiste, squashterreinen, tennisvelden en/of zwembad) en tot deelname aan een ruim 

aanbod van sportactiviteiten in het kader van de jaarlijkse “Sport!Mix”. 

i. Huren van sportvelden voor groepsgebruik :  

i voor losse verhuur (1 tot 3 uur per gebruik betaald) dient minstens één van de gebruikers 

over een geldige sportkaart te beschikken.  Om van een voordeeltarief te kunnen genieten 

geldig voor studenten, personeel en partners, moet minstens de helft van de deelnemers aan 

de activiteit die door de huurder in het sportcomplex op moment van huur wordt 

georganiseerd over een geldige, persoonlijke sportkaart te beschikken die overeenkomt met 

het gewenste voordeeltarief.   
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ii voor huur op regelmatige basis (meer dan 3uur) dient een gebruikersovereenkomst 

opgemaakt (zie gebruikersvoorwaarden sportinfrastructuur VUB voor meer details omtrent dit 

onderdeel van de dienstverlening van de afdeling beweging en sport van de VUB). 

ii. Atletiekpiste : toegankelijk voor sportkaarthouders die op hun kaart 10 of 20 toegangen tot de piste 

opladen, op de op de website van VUB-Sport en aan de toegang tot de piste gecommuniceerde 

openingsuren 

iii. Sportmix : een pakket aan sportactiviteiten die tijdens de lesweken van het academiejaar worden 

aangeboden op de campussen te Elsene en Jette. Sommige activiteiten hebben in eigen organisatie 

met eigen begeleider en materiaal plaats, anderen verlopen in samenwerking met clubs actief in het 

VUB Sportcomplex (https://www.vub.be/sport/sportaanbod#online-sportmix-aanbod).  Deze laatste 

zijn enkel voor studenten en personeel van de VUB toegankelijk onder specifieke voorwaarden per 

club.  Niet VUB-ers kunnen lid worden van de respectievelijke club voor deelname aan deze 

activiteiten. 

iv. Squashterreinen : toegankelijk voor sportkaarthouders die op hun kaart 10 of 20 halve uren squash 

opladen tijdens de uren voorzien onder VUB/EHB Sportsoffer “Squash” in de VUB Sport app. 

v. Tennisveld : toegankelijk voor sportkaarthouders die op hun kaart 10 of 20 uren tennis opladen 

tijdens de uren voorzien onder VUB/EHB Sportsoffer “Tennis” in de VUB Sport app. 

vi. Zwembad : toegankelijk voor sportkaarthouders die op hun kaart 10, 20 of 50 toegangen tot het 

zwembad opladen, op de op de website van VUB-Sport en aan de toegang van het zwembad 

gecommuniceerde publiek uren 

14. Beurten voor toegang tot atletiekpiste, squashterreinen en zwembad dienen op de kaart opgeladen te worden 

aan het onthaal van de afdeling beweging en sport van de VUB (inkomhal gebouw L, Sportcomplex op de 

campus te Elsene).  Er zijn verschillende tarieven van toepassing (zie www.vub.be/sport voor details) voor 

VUB/EHB studenten en personeel, partners (leden Basic Fit, alumni VUB/EHB, ISB leerlingen, personeel en 

ouders, …) en alle anderen.  De betaling gebeurt via bankkaart (debit, geen credit). 

15. Voor ieder gebruik dient vooraf gereserveerd (uitgezonderd de atletiekpiste). 

i. Voor deelname aan een Sportmix activiteit, via VUB Sport app  

ii. Voor toegang tot het zwembad, via VUB/EHB via VUB Sport app 

iii. Voor gebruik van een squashterrein of tennis terrein, via VUB Sport app 

iv. Voor het huren van een sportzaal of veld voor andere sporten dan squash of tennis aan het onthaal 

van VUB Sport 

v. Voor de eerste drie dient voor het sportterrein betreden wordt de QR-code van de reservatie via de 

VUB (of EHB) Sport app gescand door een medewerker van VUB Sport. 

16. Voor de atletiekpiste wordt aan de individuele gebruikers gevraagd om voor de piste te betreden te kijken of 

er op dat moment geen clubactiviteiten plaats hebben op de piste of het rugbyveld die ze zouden verstoren of 

die hun training minder aangenaam zouden maken. 

17. Een sportkaart is na aankoop niet terug betaalbaar en blijft in bezit van de koper.  De kaart is 5 jaar geldig, 

dus in principe biedt dit voldoende tijd om de kaart ook actief in gebruik te nemen.  We willen de kopers er op 

wijzen dat VUB-Sport geen consumptieproduct verkoopt, maar een dienstverlening aanbiedt waarmee 

sportkaarthouders werk kunnen maken van een fit en gezond leven.  Een sportkaarthouder heeft dus in 

principe niet enkel een engagement naar VUB-sport toe, maar vooral naar zich zelf toe om die kaart ook in de 

praktijk te gaan gebruiken voor deelname aan sport op de VUB met als doel een fit en gezond leven te leiden. 

18. Online kopers van een sportknip hebben conform de wet het recht mee te delen af te zien van de aankoop, 

zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op 

de moment van de online aankoop.  Opgelet : dit wordt enkel aanvaard indien er in die 14 dagen dan ook 

geen gebruik werd gemaakt van de kaart voor reservatie of deelname aan de Sportmix. 

19. Diensten ter plaatse aangekocht (zoals zwembeurten) zijn niet terug betaalbaar.  Deze blijven ter beschikking 

voor gebruik door de sportkaarthouder zolang de kaart geldig is. 

20. Bij sluitingen van het sportcomplex of opschortingen van activiteiten ten gevolge van verplichting van 

overheidswege of ten gevolge van interne redenen aan de VUB wordt de geldigheidsduur van de sportkaart 

verlengd met een termijn gelijk aan de periode waarin de kaart niet kon worden gebruikt ten gevolge van de 

opschorting. 

21. De gebruiker verklaart zich op moment van aankoop van de sportkaart en/of diensten opgeladen op de 

sportkaart kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en verbind zich persoonlijk en hoofdelijk 

ertoe dit in totaliteit na te leven.   

  

  

Brussel, 21 september 2020   
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