
Mountainbike aanbod VGC-sportdienst (= vrijetijdsaanbod) 
 
1. Begeleide MTB-tochten voor groepen 
 

- Vertrek van de tochten is steeds vanuit het gemeenschapscentrum Wabo: Delleurlaan 39-43, 1170 Watermaal-
Bosvoorde. 

- Er wordt steeds gewerkt met 1 lesgever. Opsplitsen van de groep is niet mogelijk. 
 
 

Voor wie is het aanbod van MTB-tochten geldig? 
 

- Door de VGC erkende Brusselse organisaties. 
- Voor leeftijd 9-13 jaar ligt het maximum op 12 deelnemers (er worden steeds minimum 8 deelnemers gefactureerd). 
- Voor leeftijd 14-17 jaar ligt het maximum op 14 deelnemers (er worden steeds minimum 8 deelnemers gefactureerd). 

- Voor volwassenen ligt het maximum op 16 deelnemers (er worden steeds minimum 8 deelnemers gefactureerd).  
- Deelnemers moeten reeds over voldoende fietsvaardigheid beschikken! 

 
 
Tarieven 

 

 9-13 jaar (max. 12 

deelnemers) 

14-17 jaar (max. 14 

deelnemers) 

Volwassenen (max. 16 

deelnemers) 

Halve dag (= Max. 3u) - t.e.m. 8 deelnemers: forfait van 

€ 80  
- vanaf 9 deelnemers: € 80 + € 

10/extra deelnemer 

- t.e.m. 8 deelnemers: forfait 

van € 80  
- vanaf 9 deelnemers: € 80 + 

€ 10/extra deelnemer 

- t.e.m. 8 deelnemers: 

forfait van € 80  
- vanaf 9 deelnemers: € 

80 + € 10/extra 
deelnemer 

Hele dag (= Max. 6u) 
!!! Vereist voldoende 
fysieke capaciteiten van 

deelnemers; minimum 
45km !!! 

Niet mogelijk Niet mogelijk - t.e.m. 8 deelnemers: 
forfait van € 144  
- vanaf 9 deelnemers: € 

144 + € 18/extra 
deelnemer 

 



Bij groepen met minderjarigen voorziet de deelnemende organisatie: 

- bij groepen t.e.m. 6 deelnemers; minstens 1 volwassen begeleider die de tocht ook effectief meefietsen. 
- bij groepen vanaf 7 deelnemers; minstens 2 volwassen begeleiders die de tocht ook effectief meefietsen. 

 
De begeleiders van de deelnemende organisatie fietsen gratis mee. 
 

Steeds inbegrepen: 1 lesgever, gebruik fiets + helm, verzekering, gebruik douches (gebruik maken van eigen fiets mag, 
maar het tarief blijft hetzelfde) 

 
 
Aanvraag/Annulatie van de MTB-tocht 

 
- Een tocht gaat pas door na bevestiging van de VGC-sportdienst. 

- Een begeleide tocht aanvragen gebeurt via de website www.sportinbrussel.be. Dit dient minstens 2 weken voor de 
gewenste datum te gebeuren. 

- Groepen kunnen een halve dagtocht (= maximum 3u) of een hele dagtocht (= maximum 6u) aanvragen. Een hele 

dagtocht is enkel mogelijk voor volwassen groepen mits voldoende fysieke capaciteiten (minimum 45 km). 
- De standaard uren voor een halve dagtocht zijn 10u tot 13u OF 14u tot 17u. Groepen kunnen aangepaste uren 

aanvragen, rekening houdende met de maximum duur van een tocht.  
- Er zijn geen MTB-tochten mogelijk in de periode november t.e.m. februari. 

- Facturatie van de tocht gebeurt na afloop. 
- Annulatie door aanvrager: indien minder dan 5 werkdagen voor de tocht, wordt er een bedrag van € 50 gefactureerd. 
- In geval van overmacht (sluiting parken, …) kan een tocht door de VGC-sportdienst worden geannuleerd. In dat geval 

wordt er niet gefactureerd. Bij gewoon regenweer gaat de tocht door. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.sportinbrussel.be/


2. Begeleide MTB-tochten voor individuele fietsers  

 
- Iedere 1e zondag van de maand: van maart t.e.m. oktober. 
- Telkens van 10u tot 12u30. 

- Tochten (Zoniënwoud) in de maanden maart, april, mei, september, oktober en november: vertrek vanuit het 
gemeenschapscentrum Wabo; Delleurlaan 39-43, 1170 Watermaal-Bosvoorde.  

- Tochten (Laarbeekbos en omgeving) in de maanden juni, juli en augustus: vertrek vanuit het gemeenschapscentrum 

De Zeyp; Zeypstraat 47, 1083 Ganshoren 
- Er wordt gewerkt met 2 lesgevers zodat opsplitsing in 2 niveaugroepen eventueel mogelijk is. 

 
 
Voor wie is het aanbod van MTB-tochten geldig? 

 
- Inwoners gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie adres bij aankoop tickets). 

- Minimum leeftijd is 14 jaar. 
- Deelnemers moeten reeds over voldoende fietsvaardigheid beschikken! 

 

 
Tarieven 

 

Individueel Gezinskorting Paspartoe 

€ 14 
2e gezinslid: € 12 

Vanaf 3e gezinslid: € 10 € 5 

 

Steeds inbegrepen: lesgever(s), gebruik fiets + helm, verzekering, gebruik douches (gebruik maken van eigen fiets mag, 
maar het tarief blijft hetzelfde) 

 
 
Aanvraag/Annulatie van de MTB-tocht 

 
- Inschrijven voor een tocht gebeurt via de website www.sportinbrussel.be. Deelnemers kopen hier een ticket aan per 

deelnemer.  

http://www.sportinbrussel.be/


- Annulatie door deelnemer:  

• Als je 10 of meer werkdagen voor de start van de activiteit annuleert, krijg je het inschrijvingsgeld terugbetaald, 
verminderd met 5% annulatiekosten. Annuleren moet schriftelijk, via e-mail. 

• Als je minder dan 10 werkdagen voor de start van de activiteit annuleert, krijg je het inschrijvingsgeld 
terugbetaald, verminderd met 25% annulatiekosten. Annuleren moet schriftelijk, via e-mail. 

- Annulatie door VGC-sportdienst: In geval van overmacht (sluiting parken, …) kan een tocht worden geannuleerd. In 

dat geval wordt het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald. Bij gewoon regenweer gaat de tocht door. 
 

 


