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Als je een Verkeersweek reserveert, ga je akkoord met onderstaande afspraken. 
Deze algemene voorwaarden gelden als een contract.

Prijs
Een Verkeersweek kost €200,00 per geboekte dag. Een woensdag geldt als halve lesdag en kost om 
die reden €100,00. De prijs voor een volledige Verkeersweek komt daarmee op €900,00, inclusief 
BTW. 

• Bij de workshop De auto: meer dan je rijbewijs (3e graad) kun je bijkomend de Tuimelwagen boeken. 
Dit kost €150,00 extra per dag.

Na de Verkeersweek ontvang je een factuur van de VSV. Als je met een bestelbon wil werken, vermeld 
je dat al bij je aanvraag.

Aanvraag
• Een Verkeersweek kan worden aangevraagd door gemeentebesturen, politiezones, scholenge-

meenschappen of individuele scholen.
• De aanvrager bepaalt zelf uit hoeveel dagen de Verkeersweek bestaat, met als minimum 1 volledige 

schooldag.  Wanneer je meerdere dagen boekt, moeten het wel opeenvolgende dagen te zijn. Hierbij 
wordt in voorkomende gevallen maandag ook als opeenvolgend op vrijdag beschouwd.

• Annuleren kan tot 40 kalenderdagen voor de eerste dag van de Verkeersweek. Annuleer je later, dan 
wordt het volledige bedrag gefactureerd. Deze termijn geldt ook voor de annulering van het onder-
deel Tuimelwagen. Ook deze extra kostprijs zal anders toch gefactureerd worden.

• Ook OKAN- en BUSO-scholen (OV4) kunnen deelnemen aan de Verkeersweken. Om een aanbod op 
maat van jouw leerlingen samen te stellen, neem je best contact op met ons via 015 44 32 68 of 
verkeersweken@vsv.be. BUSO-scholen OV2 en OV3 kunnen deelnemen aan ons project de Mobibus.
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Extreem weer
Wanneer het KMI code oranje of code rood voorspelt op de geboekte dag(en) van het evenement, be-
houdt de VSV zich het recht om de Verkeersweek te annuleren om veiligheidsredenen. De VSV verbindt 
zich ertoe de organisator in dat geval zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.
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Gereserveerd! Wat nu? 
De aanvrager engageert zich om de geboekte periode volledig in te vullen. Dat wil zeggen dat je het 
planningsschema en het uurrooster dat de VSV voorstelt volledig invult. Als de VSV de invulfiche niet 
tijdig (ten laatste 1 maand op voorhand) ontvangen heeft, kan het project niet uitgevoerd worden. 
De geplande dagen worden dan wel aangerekend.

Verloop
1. Je inschrijving in de kalender geldt als voorlopige boeking. Deze boeking is pas definitief als je hier-

over een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt.
2. Als bijlage bij de bevestigingsmail vind je de invulfiches voor de Verkeersweek. Daarin vragen we 

wat algemene informatie en geef je de verdeling van de groepen en de beschikbare lokalen door. De 
thema’s die je wilt behandelen zullen ook moeten worden vermeld in de fiche.

• Per dag is 1 thema mogelijk. Met uitzondering van ‘Getuigen onderweg’ en ‘De auto: meer 
dan je rijbewijs’ (enkel 3e graad) zijn de thema’s niet graadgebonden.

• Binnen het thema wordt een workshop gegeven waaraan maximaal 50 leerlingen kunnen 
deelnemen. Deze leerlingen worden in gelijke groepen verdeeld over 2 VSV-lesgevers. Een 
workshop duurt drie lesuren (vul ook de tijden van de lesuren in) en kan in de voor- en de 
namiddag gegeven worden. Iedere dag kunnen dus maximaal 100 leerlingen deelnemen.

• Op woensdag kan alleen in de voormiddag een workshop gegeven worden. Bijgevolg kun-
nen op die dag maximaal 50 leerlingen deelnemen aan de Verkeersweek.

• Bij een volledige Verkeersweek (ma – vr) kunnen dus 450 leerlingen deelnemen.
Voorbeeld:

3. Breng je leerkrachten, leerlingen en ouders op de hoogte.
• Als school zorg je ervoor dat de leerlingen weten wat ze mogen verwachten. Vertel hen dat ze 

gedurende 3 lesuren een workshop rond verkeerseducatie krijgen en geef hen kort mee waarover 
de workshop gaat. 

• Op de website kan je een brief downloaden om de ouders op de hoogte te brengen van de Ver-
keersweek. 

• Het is belangrijk dat je je leerkrachten goed op de hoogte brengt van de planning, de organisatie 
en hun begeleidende rol. 

4. Onze lesgevers komen ter plaatse, zetten alles klaar en zorgen voor een vlot verloop van de Ver-
keersweek.

• Op de website en in de invulfiche vind je een overzicht van de materialen en ruimtes waarover de 
lesgevers moeten beschikken om de workshops goed uit te voeren. Zorg ervoor dat je aan deze 
voorwaarden kunt voldoen of in een gelijkwaardig alternatief kan voorzien. Stem dit in het laatste 
geval wel eerst af met de VSV via verkeersweken@vsv.be.

Begeleiding
• De aanvrager voorziet bij elke deelnemende klas een begeleidende leerkracht. Wanneer er 2 klas-

sen deelnemen aan een workshop, zijn er dus ook 2 leerkrachten aanwezig.
• Bij enkele workshops neemt de leerkracht van de school een klein deel van de workshop voor zijn 

rekening. Hiervoor krijgt deze een kant-en-klaar onderdeel toegewezen dat zeer gemakkelijk uit te 
voeren is. De VSV bezorgt de scholen tijdig de nodige informatie. 

• De VSV rekent op de medewerking van de leerkrachten die de klassen begeleiden. Dit is essentieel 
voor een goede uitvoering.

Beveiliging
• In samenspraak met de VSV-lesgevers wordt telkens bekeken of het mogelijk is om bepaalde mate-

rialen (bv. quiz, tuimelwagen, …) tijdens de Verkeersweek op de school te laten. De aanvrager staat 
in dat geval mee in voor het veilig stallen van de materialen.

Pers
• De organisatie van een Verkeersweek is de uitgelezen kans om als organisator (gemeente, poli-

tiezone, scholengemeenschap of school) op een positieve manier in de media te komen. Zo kan 
bijvoorbeeld de burgemeester of schepen van mobiliteit een bezoekje brengen aan de school. Met 
een eenvoudig persbericht kan de lokale pers (bv. tv, weekbladen of kranten) daarop uitgenodigd 
worden. Op het persbericht moet duidelijk vermeld staan dat de Verkeersweek een project is van de 
VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) met de steun van de Vlaamse Overheid. Bezorg het persbe-
richt op voorhand zeker ook aan de VSV. 

Foto’s
• De VSV-lesgevers kunnen tijdens de workshops foto’s nemen en filmpjes maken. Als een leerling 

niet gefotografeerd mag worden of als de beelden niet gebruikt mogen worden, laat je dat weten 
via verkeersweken@vsv.be. 

Als de VSV op de dag van de uitvoering vaststelt dat de praktische afspraken niet zijn nagekomen, kan 
het project die dag niet uitgevoerd worden. De dag wordt wel aangerekend.

Vragen in verband met deze voorwaarden kan je via verkeersweken@vsv.be bespreken met de VSV. 

Tuimelwagen 
Bij je aanvraag voor de workshop De auto: meer dan je rijbewijs (alleen voor de 3e graad) kan je een 
optie nemen op het onderdeel Tuimelwagen. De beschikbaarheid hiervan is te zien in de kalender op 
verkeersweken.be. Als je de tuimelwagen meerdere dagen reserveert, moeten dat opeenvolgende da-
gen zijn. Zo kan de tuimelwagen op de school blijven staan.

De aanvraag voor de tuimelwagen moet minstens 6 weken voor aanvang van de Verkeersweek bij de 
VSV binnen zijn. Deze periode is nodig om alle praktische voorbereidingen te treffen.

LET OP! Bij aanvraag van de tuimelwagen verklaar je dat de locatie voldoet aan alle vereisten zoals 
genoemd op de website. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van een invulfiche. Pas na goedkeuring 
van de invulfiche door de VSV is je aanvraag definitief.
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