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Akkoord Meer informatie

Nieuw: Samenwerking met
Vormingplus ‘Zuid-Dijleland altijd
geslaagd’
Op 1 september 2017 starten het Dienstencentrum en de gemeentelijke dienst Vrije Tijd een
samenwerking op met Vormingplus Oost-Brabant. In deze samenwerking biedt Vormingplus een 50 tal
activiteiten aan in de regio Zuid-Dijleland (Bertem, Herent, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren). In juni
werd de folder ‘Zuid-Dijleland altijd geslaagd’ reeds huis aan huis verdeeld in Kortenberg. U vindt ook alle
informatie over hun aanbood op hun website https://www.vormingplusob.be/. U kunt zich steeds
inschrijven via hun website, in het Dienstencentrum of aan de UiTbalie in de Bib. Na uw inschrijving
ontvangt u een bevestigingsmail van Vormingplus. Indien u niet beschikt over een mailadres, bezorgt het
Dienstencentrum u de bevestiging. De betaling van deze activiteiten kan via overschrijving binnen de 7
dagen na uw inschrijving, op het rekeningnummer BE29 7785 9226 3564, met als mededeling enkel
de +++gestructureerde mededeling+++ zoals vermeld in uw bevestigingsmail. Enkel indien uw betaling
geregistreerd is, bent u ingeschreven.
Vormingplus heeft ook een eigen reductietarief. Krijgt u een werkloosheids- of ziekte-uitkering of valt u
onder het Omnio-statuut dan betaalt u dit reductietarief. Met dit reductietarief krijgt u 25% korting op het
standaardtarief indien dit hoger is dan 8 euro. U dient dit te vermelden bij uw inschrijving, waarna
Vormingplus u telefonisch contacteert voor het juiste statuut.
Hieronder vindt u het overzicht van de activiteiten van Vormingplus die in samenwerking met het
Dienstencentrum worden georganiseerd.

Contactinformatie
Dienstencentrum
OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg
G 02 755 30 70
dienstencentrum@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag open van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16.30 u.
Morgen open van 09 u. tot 12 u.
Alle openingsuren

Dienst Cultuur
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70

cultuur@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag open van 09 u. tot 12 u.
Morgen open van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u.
Alle openingsuren

Volg ons op
Facebook

