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Beste, 

Dankzij de samenwerking tussen uw werkgever en vzw Free-Time geniet u dit jaar 10 euro korting 
op elke inschrijving. Om de vlotte administratieve verwerking te garanderen vraagt vzw Free-Time 
het inschrijfproces (verder in deze brief) goed in acht te nemen.  

Free-Time vzw is één van de grotere spelers in het Vlaamse jeugdwerklandschap.  
De organisatie zet zich reeds 30 jaar in voor haar ideaal: mee bijdragen tot de persoonlijke 
ontwikkeling en groei van kinderen en jongeren. Dit door zoveel mogelijk kinderen en jongeren 
zoveel mogelijk kansen te geven om in hun vrije tijd hun eigen interesses en talenten te ontdekken 
en te ontplooien. Dit realiseren we door vernieuwende en uitdagende uitstappen en workshops aan 
te bieden op tal van onze kampen.  Onze deelnemers zullen hun week op kamp niet snel vergeten! 

Daarnaast zet Free-Time vzw zich in voor vorming en ontplooiing van kinderen en jongeren. Free-
Time vzw organiseert haar eigen erkende kadervormingen gaande van animator tot instructeur in 
het jeugdwerk.  

Free-Time vzw vindt het belangrijk dat elk kind een goede vrijetijdsinvulling heeft en gaat daarom 
een duurzame samenwerking aan met uw bedrijf. U wilt personeelskorting genieten op uw 
inschrijving? Dat kan gemakkelijk in drie stappen.  

1. Inloggen 

Nog geen my Free-Time account?  

Via www.freetime.be kan u dat gemakkelijk aanmaken.  

 

Al Free-Time klant?  

Dan logt u gewoon in op uw profiel met uw logingegevens. 
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2. Maak u kenbaar 

Stuur - met het e-mailadres waar u een ouderprofiel mee aanmaakte - een mailtje naar 
info@freetime.be met vermelding van uw naam, familienaam en personeelscode. Pas nadat we die 
informatie geverifieerd hebben, krijgt u recht op de personeelskorting. Dit mailtje hoeft u 
slechts 1 maal per jaar te sturen. Het verificatieproces kan tot drie werkdagen in beslag nemen. U 
krijgt bevestiging hiervan per mail.  

3. Kies een kamp 

Eénmaal u ingelogd bent en u zich kenbaar heeft gemaakt als werknemer, gaat u bladeren door ons 
aanbod op www.freetime.be/vakanties.   

 

Na inschrijving, krijgt u onmiddellijk een factuur in uw mailbox waar de personeelskorting al op 
verwerkt is.  

Vzw Free-Time vraagt expliciet om deze volgorde te respecteren. Precies omdat het facturatieproces 
geautomatiseerd is, kunnen mislopen kortingen achteraf niet meer toegekend worden.  

We hopen u heel binnenkort te mogen verwelkomen op onze kampen of een van onze andere 
activiteiten.  

Met jeugdige groeten,  

Het Free-Time team 


