
 
 Hoi <<First Name>> 

     
Heuglijk nieuws ... 

 
Dankzij de Sportspurt van minister Weyts en Sport Vlaanderen is het sinds kort

mogelijk om op eenvoudige en voordelige wijze te investeren in kwalitatieve
sportinfrastructuur. 

 
Door in te schrijven voor de groepsaankoop kan je beweegbanken afnemen aan een

erg gunstig tarief en zonder administratieve verplichtingen, ook in 2021 nog. 
 

We leggen je met plezier kort even uit hoe dat precies in zijn werk gaat. 
 
 

Wie kan er gebruik maken van deze aankoopprocedure? 
 

Zowel lokale besturen, scholen, ziekenhuizen en woonzorgcentra, als bedrijven
en organisaties uit de private sector komen in aanmerking.  
 
Ook AGB's, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, erkende Vlaamse sportfederaties, verenigingen en
clubs kunnen beweegbanken bestellen.  
 
Deze groepsaankoop is dus een uitgelezen kans om je eerste beweegbank(en)



aan te kopen of ... jullie beweeglint verder uit te breiden.  
 

Wat is een beweegbank ook alweer precies? 
 

De beweegbank is een alles-in-één zitbank die op diverse locaties kan ingezet
worden als rust-, beweeg- en ontmoetingsplaats. 
 
Een beweegbank biedt een unieke waaier aan oefeningen (>250) voor jong en
oud, ongeacht hun fysieke mogelijkheden. Je kan aan de slag met de
geïntegreerde infopanelen, door gebruik te maken van de bijhorende gratis
beweegapp en het YouTube-kanaal of door je te laten begeleiden door één van
de lokale IPitup-coaches. 
 
Wanneer er zich meerdere beweegbanken op wandel-, loop- of fietsafstand van
elkaar bevinden ontstaat er - net als in Leuven - een beweeglint doorheen de
publieke ruimte. 
 
In 2021 werd de IPitup-beweegbank door de Europese Commissie
als innovatieve, goede praktijk erkend. De beweegbank is een concept van
Belgische bodem, in Vlaanderen bedacht, ontwikkeld en geproduceerd. 

Overzicht van realisaties en klanten

Bekijk de video over het Leuvens beweeglint

https://www.youtube.com/watch?v=VqPLqJepzE4
https://www.ipitup.be/nl/referenties
https://www.youtube.com/watch?v=zSR9onPEhfU&t=4s


Welke beweegbanken en wat is de prijs?
 

De beweegbank bestaat in vier types. De small, medium en large hebben elk
een verschillend aantal zitplaatsen. De senior is specifiek voor en door ouderen
ontwikkeld.  
 
Een standaard beweegbank wordt op een vlakke, stabiele ondergrond
verankerd. De beweegbank kan echter ook op een betonblok
aangeleverd worden. Mobiele versies zijn eveneens beschikbaar. Die kan je
eenvoudig verplaatsen, da's handig als je verschillende locaties wil uittesten of
het toestel ook wil inzetten bij evenementen. Zo'n mobiele beweegbank
is gemonteerd op grote staalplaten die zorgen voor de stabiliteit. Een op maat
gesneden kunstgrasmat dekt de platen af. 
 
Elke variant is verkrijgbaar met planken uit hardhout of met planken
vervaardigd uit gerecycleerd plastic. 
 
Maandelijks vinden er gratis online workshops voor beleidsmakers plaats en
opleidingen om gecertificeerd coach of ambassadeur te worden. Zo garandeer
je een optimale lokale verankering en activatie en maximaliseer je ook
de return on investment. Een plaatsbezoek met advies over geschikte locaties
is inbegrepen in de prijs. Optioneel kunnen we ook de plaatsing en/of de
bijhorende grondwerken en een onderhoudscontract aanbieden.  
 

https://www.ipitup.be/nl/beweegtoestellen-1/overzicht-beweegtoestellen


Hoe intekenen? Is facturatie in 2021 nog mogelijk?
 
Via onderstaande knop kom je op de website van Sport Vlaanderen terecht. Je
kan er de productfiches bekijken en krijgt er meer info over waarborg, dienst na
verkoop en transport.  
 
Zodra je het aanvraagformulier invult nemen wij contact met je op en maken we
verdere afspraken. Zowel lever- als facturatietermijn worden in onderling
overleg vastgelegd. Indien gewenst kan er trouwens nog geleverd en/of
gefactureerd worden in 2021. 
 
Let op! De groepsaankoop loopt ten einde zodra de som van de
verschillende aanvragen een bepaalde drempelwaarde overschrijdt. Je hebt er
dus baat bij je bestelling niet te lang uit te stellen. 
 

Overzicht van aanbod en prijzen

Aanvraagformulier groepsaankoop Sport Vlaanderen

https://www.ipitup.be/nl/beweegtoestellen-1/overzicht-beweegtoestellen
https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/sportspurt-vlaanderen/fiche/groepsaankopen/aankoop-beweegbanken/
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