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Voorwoord
Hallo vakantiegangers

Een nieuw jaar, een nieuw aanbod!
Je zal merken dat we meerdere meerdaagse activiteiten aanbieden en dit
dankzij de vele vrijwilligers waarop wij kunnen rekenen. Ik wil dan ook
meteen van deze gelegenheid gebruik maken om hen alvast hartelijk te
bedanken.
Niet enkel een groter aanbod maar ook meer aandacht voor een breder
publiek. Je zal merken dat rolstoelgebruikers op verschillende vakanties
kunnen deelnemen. Personen met een grotere zorgvraag hebben de
mogelijkheid om vakantie te nemen in een B&B. We voorzien ook een
vakantie en een citytrip in de zomervakantie zodat we schoolgaande
jongeren de kans kunnen bieden om met Ludentia op vakantie te gaan.
Beschikt u over een PVF budget? Informeer dan zeker naar de
mogelijkheden.

Wij wensen jullie alvast een prettig vakantie!
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B&B Costa Del Sol –

max 3 deelnemers

Nieuw in ons aanbod! Een vakantie specifiek voor personen met een
fysieke beperking. We verblijven in het prachtige Finca Corasol –
bekend van het programma “Met vier in bed” - waar Veerle en Bert
ons met open armen ontvangen. Genieten van de rust en de mooie
omgeving en dit alles in een volledig toegankelijk kader.
Bovendien staan Veerle en Bert in voor de dagelijkse verzorging.
Corry en Inge, vrijwilligers van Ludentia, zorgen er dan weer voor
dat er begeleiding is tijdens de dagactiviteiten.
We vertrekken vanuit de luchthaven in Deurne.

Van 5 tot en met 12 maart
2018

AFBETALINGSPLAN
MOGELIJK

Prijs op basis van een tweepersoonskamer: 1400 euro
Inbegrepen: Verblijf vol pension, begeleiding, vervoer ter plaatse.
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, luchthavenvervoer, verzekering (meer info p28), professionele verzorging (*).
Prijs extra voor singlekamer: 80 euro
(*) Wij bekijken graag met u of er kortingen mogelijk zijn voor de persoonlijke
verzorging via het ziekenfonds.

Doelgroep: inclusief

Volwassenen met een fysieke beperking.

Max. twee personen met een manuele rolwagen en max. twee
personen met een elektrische rolwagen.
Wat verwachten we van jou?

Je bent iemand die houdt van een persoonlijke insteek en rust met
een vleugje cultuur.
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Egypte -

max 10 deelnemers

Deze zon-, zee– en strandvakantie op de zonzekere bestemming
Egypte is de ideale voorbereiding om het voorjaar en de zomer in
ons eigen land in te zetten. Jullie verblijven met een kleine groep
van 10 deelnemers en 2 begeleiders in een all-inclusive hotel in
Hurghada waar Belgische gastvrijheid heerst. Je kan er luieren
aan een lagunestrand, gelegen aan mooie koraalriffen en voor de
waterratten onder jullie is er een heus Aquapark in het hotel.

Prijs op basis van een tweepersoonskamer: 850 euro
Van 24 tot en met 31
maart 2018

AFBETALINGSPLAN
MOGELIJK

Inbegrepen: Verblijf vol pension, begeleiding, vervoer
heen en terug.
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, verzekering
(meer info p28), excursies.
Prijs extra voor singlekamer: 129 euro

Doelgroep: inclusief

Volwassenen met een verstandelijke beperking—zelfstandig in
verzorgende taken en heeft enkel advies nodig van de begeleiding.

Volwassenen met een verstandelijke beperking—toezicht nodig op alle
dagelijkse activiteiten.

Rolstoelgebruiker, gebruikt rolwagen enkel voor lange afstanden, is
zelfstandig, heeft enkel toezicht nodig bij dagelijkse activiteiten en heeft
hulp nodig om rolwagen te duwen.
Wat verwachten we van jou?

Genieten van zon zee en strand.
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Wandelvakantie Eifel –

max 15 deelnemers

Dichtbij maar toch een vakantie in het buitenland? Dit aanbod is er
voor personen die van een actieve vakantie houden.
De Eifel in Duitsland is de perfecte locatie voor natuurliefhebbers.
Jullie verblijven in een hotel dat nabij het “Het Eifel park” gelegen is.
Het pittoreske dorpje Monschau is dicht in de buurt en zeker een
bezoekje waard.

Prijs op basis van een tweepersoonskamer: 480 euro
Van 2 tot en met 6 april
2018

Inbegrepen: Verblijf vol pension, begeleiding, vervoer
heen en terug, vervoer ter plaatse.
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven,
verzekering (meer info p28), excursies.

AFBETALINGSPLAN
MOGELIJK

Prijs extra voor singlekamer: op aanvraag.

Doelgroep: inclusief

Volwassenen met een verstandelijke beperking — zelfstandig in
verzorgende taken en heeft enkel advies nodig van de begeleiding.

Volwassenen met een beperking — heeft toezicht nodig op alle dagelijkse
activiteiten.
Wat verwachten we van jou?

Minstens 10 kilometer kunnen wandelen.
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Citytrip Antwerpen -

max 15 deelnemers

In de reeks van citytrippen in eigen land is het in 2018 de beurt
aan onze stad Antwerpen.
Jullie verblijven in de splinternieuwe jeugdherberg en zullen
plaatsjes ontdekken in de koekenstad waar je nog nooit bent
geweest!

Van 20 tot en met 22 april
2018

Prijs op basis van een 2 persoonskamer: 150 euro
AFBETALINGSPLAN
MOGELIJK

Inbegrepen: Verblijf volpension, begeleiding,
verzekering ,vervoer heen en terug.
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, inkomgelden
uitstappen.
Prijs singlekamer: geen singlekamer mogelijk

Doelgroep: inclusief

Volwassenen met een beperking — zelfstandig in verzorgende taken en
heeft enkel advies nodig van de begeleiding.
Wat verwachten we van jou?

Minstens 5 kilometer kunnen wandelen.
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Turkse Riviera -

max 10 deelnemers

Turkije is een populaire vakantiebestemming dit heeft vooral te maken met
het mooie weer maar zeker omwille van de gastvrijheid. Helderblauwe zee
en pittoreske dorpjes doen je wegdromen. Het hotel in Side waar jullie
verblijven ligt meteen aan het strand. Kortom een vakantie met een kleine
groep in een mix van zon, zee en cultuur.

Van 28 april tot en met 05
mei 2018

AFBETALINGSPLAN
MOGELIJK

Prijs op basis van een tweepersoonskamer: 800 euro
Inbegrepen: Verblijf vol pension, begeleiding, vervoer
heen en terug.
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, verzekering
(meer info p28), excursies.
Prijs extra voor singlekamer: 100 euro

Doelgroep: inclusief

Volwassenen met een beperking — zelfstandig in verzorgende taken en
heeft enkel advies nodig van de begeleiding.

Volwassenen met een beperking—heeft toezicht nodig op alle dagelijkse
activiteiten.

Rolstoelgebruiker, gebruikt rolwagen enkel voor lange afstanden, is
zelfstandig, heeft toezicht en begeleiding nodig bij dagelijkse activiteiten
en heeft hulp nodig om rolwagen te duwen.
Wat verwachten we van jou?

Genieten van zon zee en strand.
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Pretparkvakantie -

max 20 deelnemers

Dit jaar is de Efteling aan de beurt. Genieten van dit prachtige park met
keitoffe attracties en een droomachtig sprookjesbos. Over dromen
gesproken: je zal tijdens deze vakantie slapen als een roos in het enige
echte Eftelinghotel.

Van 11 tot en met 13 mei
2018

Prijs op basis van een 2 persoonskamer: 495 euro
Inbegrepen: Verblijf in vol pension, inkom park ,
begeleiding, vervoer heen en terug.
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven,
verzekering (meer info p28).
AFBETALINGSPLAN
MOGELIJK

Prijs single : 175 euro

Doelgroep: inclusief

Iedereen kan voor deze reis inschrijven, uitgezonderd personen met een zware
fysieke beperking die gebruik maken van een rolwagen.
Wat verwachten we van jou?

In het park moeten we veel stappen/slenteren/rechtstaan.

We willen zoveel als mogelijk genieten van het park dus hou rekening met lange
dagen.
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Rhodos -

max 20deelnemers

De Griekse eilanden blijft een populaire bestemming bij Ludentia. Voor
de zon-, zee- en strandvakantie in mei kozen we daarom voor het mooie
eiland Rhodos. Jullie verblijven in een all-inclusieve hotel gelegen aan
de baai van Kalithea.

Van 11 tot en met 18
mei 2018

AFBETALINGSPLAN
MOGELIJK

Prijs op basis van een 2-persoonskamer: 1050 euro
Inbegrepen: Verblijf all-inclusive, begeleiding,
luchthavenvervoer heen en terug.
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, excursies,
verzekering (meer info p28).
Prijs extra voor een singlekamer: 150 euro

Doelgroep: inclusief

Volwassenen met een beperking — zelfstandig in verzorgende taken en heeft enkel
advies nodig van de begeleiding.

Volwassenen met een beperking – toezicht nodig op alle dagelijkse activiteiten.

Rolstoelgebruiker, gebruikt rolwagen enkel voor lange afstanden, is zelfstandig, heeft
enkel toezicht nodig bij dagelijkse activiteiten en heeft hulp nodig om de rolwagen te
duwen.
Wat verwachten we van jou?

Genieten van zon zee en strand.
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Fiets- en wandelvakantie Maaseik
max. 10 deelnemers
Een fiets- en wandelvakantie in de gastvrije provincie Limburg.
Naast de sportieve activiteiten zal je ook de cultuur en de
gezelligheid in Maaseik opsnuiven. Een vakantie vol afwisseling!

AFBETALINGSPLAN
MOGELIJK

Van 21 tot en met 25 mei
2018
Prijs op basis van een 2-persoonskamer: 570 euro
Inbegrepen: Verblijf vol pension, begeleiding, verzekering, vervoer
heen en terug en vervoer ter plaatse.

Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, inkomprijzen en huurprijzen
voor activiteiten.
Prijs extra voor singlekamer: 75 euro

Doelgroep: inclusief

Volwassenen met een beperking — zelfstandig in verzorgende taken en heeft enkel advies
nodig van de begeleiding.

Volwassenen met een beperking — heeft toezicht nodig op alle dagelijkse activiteiten.
Wat verwachten we van jou?

Minstens 10 kilometer kunnen wandelen.

Minstens 20 kilometer kunnen fietsen.
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Kroatië -

max 20 deelnemers

Een zon-, zee– en strandvakantie in een zeer mooi land als Kroatië
is een aanrader.
Je verblijft in een hotel gelegen in Dubrovnik op basis van een
all-incusive formule. Alle elementen om er een fijne vakantie van te
maken zijn aanwezig: zwembad, strand, lekker eten, enz. Aarzel
dus niet!

Van 2 tot en met 9 juni
2018

AFBETALINGSPLAN
MOGELIJK
Prijs op basis van een 2 persoonskamer: 850 euro
Inbegrepen: Verblijf all-inclusive, begeleiding, luchthavenvervoer heen en terug
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, verzekering

(meer info p28)

Prijs singlekamer: 270 euro

Doelgroep: inclusief

Volwassenen met een beperking — zelfstandig in verzorgende taken en heeft enkel advies nodig van de begeleiding.

Volwassenen met een beperking – heeft toezicht nodig op alle dagelijkse activiteiten.

Rolstoelgebruiker, gebruikt rolwagen enkel voor lange afstanden, is zelfstandig, heeft
toezicht en/of volledige begeleiding nodig bij dagelijkse activiteiten en heeft hulp nodig
om rolwagen te duwen.
Wat verwachten we van jou?

Genieten van zon zee en strand
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Blankenberge -

max 15 deelnemers

Hou je van de Belgische kust? Dan is deze vakantie helemaal iets voor
jou. Je verblijft in een vakantiehuis gelegen aan de jachthaven van
Blankenberge. De begeleiding zorgt voor afwisseling in de activiteiten
en een aangenaam verblijf met lekkere zelfbereide maaltijden.

AFBETALINGSPLAN
MOGELIJK

Van 18 tot en met 22 juni
2018

Prijs op basis van een 2 persoonskamer: 290 euro
Inbegrepen: Verblijf all-inclusive, begeleiding, verzekering
vervoer heen en terug.
Niet inbegrepen: uitstappen, persoonlijke uitgaven.
Prijs singlekamer: geen singlekamer mogelijk

Doelgroep: inclusief

Volwassenen met een beperking — zelfstandig in verzorgende taken en heeft enkel
advies nodig van de begeleiding.
Wat verwachten we van jou?

Meer dan 5 kilometer kunnen wandelen.

Verblijf is met trappen en er is geen lift aanwezig. Trappen kunnen nemen is daarom
noodzakelijk.
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Bulgarije - max 20 deelnemers
Ben jij schoolgaand, sluit de firma waar je werkt collectief, of ga je
graag tijdens de zomermaanden op vakantie? Wel, dan is dit aanbod
iets voor jou. Wij gaan in juli naar het verrassende Bulgarije, de ideale
bestemming voor een zon-, zee- strandvakantie met een actief accent.
Alles is in je hotel aanwezig om er een fantastische zomer van te maken: maar liefst 7 zwembaden, een prachtig strand en heel wat
animatiemogelijkheden.

Van 13 tot en met 20 juli
2018

AFBETALINGSPLAN
MOGELIJK
Prijs op basis van een 2 persoonskamer: 1100 euro
Inbegrepen: Verblijf all-inclusive, begeleiding, luchthavenvervoer heen en terug
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, verzekering
activiteiten.

(meer info p28),

kostprijs van

Prijs extra singlekamer: Op aanvraag

Doelgroep: inclusief

Volwassenen met een beperking — zelfstandig in verzorgende taken en heeft enkel advies
nodig van de begeleiding.

Volwassenen met een beperking – heeft toezicht nodig op alle dagelijkse activiteiten.

Rolstoelgebruiker, gebruikt rolwagen enkel voor lange afstanden, is zelfstandig, heeft toezicht
en/of volledige begeleiding nodig bij dagelijkse activiteiten en heeft hulp nodig om rolwagen
te duwen.

Wat verwachten we van jou?

Genieten van zon zee en strand
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Citytrip Lissabon -

max 20 deelnemers

Lissabon, de prachtige hoofdstad van Portugal, is zeker een bezoek
waard. Cultuur en een ontdekkingstocht doorheen een mooie stad
staan op jou verlanglijstje? Schrijf je dan snel in.

Van 20 tot en met 24 augustus
2018

AFBETALINGSPLAN
MOGELIJK

Prijs op basis 4-persoonskamer : 600 euro
Inbegrepen: Verblijf met ontbijt, vluchten heen en terug, begeleiding.
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, verzekering (meer info p28)
luchthavenvervoer, inkomgelden bezienswaardigheden.
Prijs singlekamer: geen singlekamer mogelijk

Doelgroep: inclusief

Volwassenen met een beperking — zelfstandig in verzorgende taken en heeft enkel advies
nodig van de begeleiding.

Volwassenen met een beperking – heeft toezicht en/of volledige assistentie nodig op alle
dagelijkse activiteiten.
Wat verwachten we van jou?

Minstens 5 tot 10 kilometer kunnen wandelen.
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Chalkidiki -

max 25 deelnemers

Wanneer het normale dagelijks leven terug op gang komt, maakt
Ludentia zich op om naar de zon te vertrekken. Dit jaar gaat de
septemberreis naar Chalkidiki, een Grieks schiereiland. Een ongerepte
parel die je zeker moet ontdekken. Je verblijft in een hotel dat vlak aan
het strand gelegen is.

Prijs op basis van een 2-persoonskamer: 920 euro
Inbegrepen: Verblijf all-inclusive, begeleiding, luchthavenvervoer
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, excursies, verzekering

(meer

info p28)

Prijs extra voor singlekamer: 345 euro

Van 16 tot en met 23
september 2018

AFBETALINGSPLAN
MOGELIJK

Doelgroep: inclusief

Volwassenen met een beperking — zelfstandig in verzorgende taken en heeft enkel advies nodig van de begeleiding.
Wat verwachten we van jou?

Genieten van zon zee en strand met een vleugje cultuur.
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Daguitstappen
In 2018 organiseren we opnieuw een aantal daguitstappen.
We kiezen er net zoals vorig jaar voor om de daguitstappen niet allemaal in de
zomerperiode te plannen.
Het aanbod zal zich spreiden over het voorjaar, de zomer en het najaar.
In het voorjaar een culturele uitstap, in de zomer een pretpark en een dierenpark en in
het najaar een themagerichte uitstap.
Voor elk van deze uitstappen is er busvervoer voorzien. We vertrekken steeds vanuit
het Buurthuis Op Maat.
We vertrekken telkens vroeg op de dag, zodat er voldoende tijd is om te genieten van
je bezoek. Na elke uitstap kom je veilig weer aan in Brasschaat.
Een kleine maand voor de uitstap ontvang je van ons alle praktische gegevens in
verband met het vertrekuur en andere afspraken.
Wat het precies zal worden kan je ontdekken in het V-magazine.

Foto speelkaartenstad Turnhout 2017
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Kinder- en jongerenwerking
Ook in 2018 hebben we in de paas-, zomer- en herfstvakantie een aanbod voor
kinderen en jongeren.
De activiteiten en kampen voor de doelgroep van 6 tot 14 jaar en van 14 tot 26
jaar kan je ontdekken in de brochure die we zullen verspreiden
in februari 2018.

Vrijetijdsbemiddeling
Ondertussen is onze dienstverlening geen nieuwkomer meer. De afgelopen 4 jaar
hebben we heel wat mensen verder geholpen met hun vrijetijdsvraag.
Zij beoefenen nu hun hobby, vrijwilligerswerk of andere vrijetijdsinvulling in een
vereniging in eigen buurt.
Heb jij ook een vraag rond vrije tijd? Ludentia helpt je graag met individuele
vrijetijdsbemiddeling naar een perfecte match.
Voor meer informatie, bel: 03/653 59 97 of mail naar ludentia@olo.be.
Deze dienstverlening is volledig gratis!
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Vormingen en workshops
Van kookworkshops, DJ academie, computerlessen, fotografie, tot vormingen over
relaties, EHBO, noem maar op ….
Ludentia organiseert in de loop van het jaar heel
wat vormingen waaraan je kan deelnemen.
Wil je op de hoogte blijven van dit aanbod?
Contacteer ons. Wij sturen het V-Magazine,
waarin je 2-maandelijks ons aanbod kan
ontdekken, naar je op.
Voor meer informatie bel: 03/653 59 97 of mail
naar ludentia@olo.be.

Cultuuraanbod
Er zit cultuur in Ludentia!
Muziekonderwijs, dans, inclusief koor, bijwonen van voorstellingen, cinemabezoek en
zeker niet te vergeten ons tweejaarlijks toneelproject!
Je merkt het, cultuur met overvloed!
Wil je op de hoogte blijven van dit aanbod?
Contacteer ons. Wij sturen het V-Magazine naar je op.
Voor meer informatie bel: 03/653 59 97 of mail naar
ludentia@olo.be.

vakantieaanbod Ludentia 2018
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Vakantieparticipatie
Ludentia Vrijetijdsdienst OLO vzw is reeds jaren lid van Vakantieparticipatie.
Dit initiatief van Toerisme Vlaanderen biedt vakantiekampen, vakantieverblijven en
daguitstappen aan een voordelig tarief. Iedereen heeft immers recht op vakantie en
vrije tijd!
Ben jij op zoek naar een leuke vakantieplek of een interessante uitstap?
Contacteer ons!
Voor meer informatie bel: 03/653 59 97 of mail naar ludentia@olo.be.

Sport
Ludentia sport is een uitgebreide tak binnen onze
werking.
Wij bieden op dit moment zes sporten aan:
badminton, zaalvoetbal, zwemmen, bowling,
biljart en tot slot onze wandelclub.
Iedereen kan rekenen op een goede begeleiding
dankzij onze vrijwilligers.
Ludentia sport heeft ambitie om haar sportwerking
nog verder te verstevigen en mogelijks uit te breiden en dit doen we met de steun van
Recreas, een sportfederatie voor recreatief aangepast sporten.

Vrijwilligerswerking
‘ER ZIT MEER IN JOU DAN JE DENKT!’
Dankzij onze vrijwilligers kan Ludentia deze uitgebreide waaier van activiteiten
aanbieden.
Het is daarom belangrijk dat wij voor een
goede ondersteuning zorgen. Dat doen wij
samen met onze partner VONAK.

Heb jij interesse om mensen te
ondersteunen tijdens onze activiteiten,
vormingen of vakanties? Heb jij een talent
dat je graag wil delen met anderen?
Heb jij een schitterend idee om het aanbod
uit te breiden?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Neem contact met ons op:
03/653 59 97 - info@vonak.be
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Hoe inschrijven?
Inschrijven kan op verschillende manieren:

Tijdens de vakantiebeurs op 11 december 2017
Hier heb je de mogelijkheid om in te schrijven.
Je kan per vakantie waaraan je wil deelnemen, een inschrijvingsformulier en
inlichtingsfiche invullen.
De formulieren kan je verkrijgen op de beurs.
Je gaat met je formulier en inlichtingsfiche naar onze collega’s ter plaatse, zij helpen je
graag verder.

Via mail vanaf 12 december 2017
Je vindt ons aanbod eveneens op onze website. Indien je mee op vakantie wil, dan kan
je het inschrijvingsformulier en de inlichtingsfiche invullen en naar ons doorsturen.
Ons e-mailadres is ludentia@olo.be

Via telefoon vanaf 12 december 2017
Je kan via de telefoon je reis reserveren.
Wij sturen je dan zo snel mogelijk een inschrijvingsformulier en een inlichtingsfiche op.
Stuur deze ingevuld terug naar:
Ludentia vrijetijdsdienst OLO vzw, De Mortel 39B, 2930 Brasschaat.

Let op: Wat hieronder staat is voor elke keuze van inschrijving belangrijk!

Na je inschrijving ontvang je een voorlopige bevestiging met het verzoek om het
voorschot te betalen.
Pas na onze bevestiging en het ontvangen van het voorschot, is je inschrijving
definitief!

26 |

vakantieaanbod Ludentia 2018

Afbetalingsplan
Wil jij graag op vakantie maar kan je het niet in één keer betalen?
Geen probleem.
Er bestaat een mogelijkheid om je vakantie te betalen via een afbetalingsplan.
Hoe gaat dit in zijn werk?
Stap 1
Je duidt op je inschrijvingsformulier aan dat je graag gebruik wil maken van het
afbetalingsplan.
Stap 2
Wij doen een voorstel over een maandelijks te betalen bedrag, zodat je twee weken
voor de reis het volledige bedrag betaald hebt.
Stap 3
Wanneer wij samen een maandelijks bedrag bepaald hebben, stellen wij een
afbetalingsovereenkomst op.
Deze overeenkomst wordt door jou, de bewindvoerder en/of de begeleiding en Ludentia
ondertekend.
Stap 4
Je vakantie wordt geboekt.
Let op, je maandelijkse betalingen moeten volgens afspraak gebeuren.
Indien dit niet gebeurt, wordt de vakantie geannuleerd en worden de
annulatievoorwaarden van het reisbureau doorgerekend.
Indien je om medische redenen niet meekan, bezorg je ons een geldig medisch attest.
Indien aan de voorwaarden voldaan wordt, betalen we je reis terug. We rekenen wel
administratieve kosten (*) aan.
Stap 5
Let op! Je vakantie is betaald via een afbetalingsplan, maar hou rekening met de
onkosten tijdens je vakantie: souvenirs, excursies enz.

(*) Administratieve onkosten zijn afhankelijk van de kosten van het reisbureau.
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Annulatievoorwaarden
Verzekering
Annulatievoorwaarden
Annulatie wil zeggen dat je, nadat je ingeschreven bent en een bevestiging van je
inschrijving hebt ontvangen, toch beslist niet mee op reis te gaan.
Annuleren kan enkel via een mail gericht aan ludentia@olo.be
Mondelinge annulatie wordt niet aanvaard.
Bij annulatie worden de kosten die het reisbureau/boekingskantoor hanteert,
aangerekend.
Deze kosten kunnen hoog oplopen indien je vlak voor de reis annuleert.
Indien je annuleert met een geldig medisch attest worden enkel de gemaakte
administratieve onkosten aangerekend.
Verzekering
Ludentia voorziet voor elke deelnemer een verzekering voor kleine ongevallen met
lichamelijke schade.
Deze verzekering dekt echter niet de onkosten van een mogelijke ziekenhuisopname en
repatriëringskost in het buitenland. Hiervoor sluit je best een persoonlijke verzekering
af.
Tip! Informeer bij je ziekenfonds.
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FIJNE REIS!

03/653 59 97
ludentia@olo.be
www.ludentia.be
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