
Knipkaart

Elke keer dat uw kind komt sporten, knipt de bewegingsagoog de 
knipkaart:

• Voor 1x per week sporten, koopt u een kaart voor 13 
trainingen a € 97,50.

• Voor 2x per week sporten, koopt u een kaart voor 26 
trainingen a € 156,00.

• Een knipkaart is 4 maanden geldig, de vakantieperioden 
tellen niet mee.

• Een knipkaart is niet overdraagbaar en alleen geldig in de 
vermelde periode.

U kunt onze bewegingsagoog bereiken via (071) 5 195 406. 
Zij kan u een inschrijfformulier en een machtigingsformulier 
toesturen.

basaltrevalidatie.nl
info@basaltrevalidatie.nl
070 - 3593593

Welkom bij basalt
Basalt is hèt erkende expertisecentrum voor medisch specialistische 
revalidatie. Onze behandelingen zijn gericht op het voorkomen of 
verminderen van belemmeringen in het dagelijks leven bij kinderen, 
jongeren en volwassenen met complexe motorische en/of cognitieve 
beperkingen als gevolg van (lichamelijke) ziekte, ongeluk of 
aangeboren aandoening.

Informatie voor 
jongeren en ouders 

Sport4Kids
Sporten voor kinderen van 

4 tot 18 jaar met 
een beperking

57
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Locatie Leiden
Wassenaarseweg 501

2333 AL Leiden
071-5195195

Leiden
Delft
Gouda
Zoetermeer
Alphen a/d Rijn

Den Haag:
Vrederustlaan
Tyltylcentrum De Witte Vogel
Haga Hand- & Polscentrum
Haga Hartrevalidatie
Westeinde

Basalt is met tien vestigingen in de regio altijd dichtbij. 



Sport4Kids
 
Uw kind wil na zijn of haar revalidatie vast graag blijven sporten. 
Bij reguliere sportclubs is dit vaak niet mogelijk. Of uw kind kan er 
wel terecht, maar krijgt er niet genoeg begeleiding en aandacht. 
Bij ons kan uw kind wel terecht om te sporten. Met Sport4Kids 
bieden wij een goede tussenstap tussen revalidatie en een reguliere 
sportvereniging. 

 

Voor wie is Sport4Kids?

Sport4Kids is speciaal opgezet voor kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) 
met een beperking of chronische ziekte. Bij Sport4Kids kunnen kinderen 
ontdekken welke sport bij hen past, waarna ze eventueel kunnen 
doorstromen naar een reguliere sportvereniging. 

 
Deskundige begeleiding

De kinderen sporten in onze sporthal - een aangepaste omgeving - onder 
deskundige begeleiding van een bewegingsagoog. De bewegingsagoog 
concentreert zich bij het sporten op de mogelijkheden van uw kind en 
minder op de onmogelijkheden.

Voordat uw kind kan starten met de Sport4Kids, krijgt hij of zij 
een sportintake of volgt een proefles bij de bewegingsagoog. De 
bewegingsagoog kijkt of uw kind in staat is om deel te nemen aan de 
sportgroep. Uiteindelijk beslist de bewegingsagoog of uw kind kan 
meedoen aan Sport4Kids. Dit hangt samen met de ernst van zijn of haar 
beperkingen.

 
Gratis proeflessen

Om kennis te maken mag uw kind gratis proeflessen volgen (maximaal 
drie keer). U kunt hiervoor in overleg met de bewegingsagoog een 
afspraak maken. 

Betaling

Bij akkoord voor deelname ontvangt u van ons een bevestingingsbrief. 
Hiermee kunt u een knipkaart aanschaffen bij onze financiële 
administratie (eerste verdieping) op werkdagen tussen 10.30 en 
16.00 uur. Let op: Pinnen is niet mogelijk! U kunt ook betalen door het 
ingevulde machtingsformulier aan de bewegingsagoog te geven. 

U ontvangt van ons een betaalbewijs dat u - samen met de verwijsbrief 
van de arts - aan de zorgverzekeraar kunt overleggen. Zorgverzekeraars 
vergoeden soms vanuit aanvullende verzekeringen een deel van de 
contributie. 


