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1. ALGEMEEN 

 

Op vrijdag 26 juni 2020 staat het kinderevenement (voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar) 

Bengelpop met stip aangeduid in onze agenda. Hopelijk ook in de agenda van uw school?! 
 

Voor deze 18de editie van Bengelpop doet de organisatie haar uiterste best om weer leuke plezante 
animatie en artiesten naar Keiheuvel te halen. Onze doelgroep blijft de eerste graad van het 

basisonderwijs. 

 
Bengelpop gaat door op het Recreatie-en Natuurpark Keiheuvel te Balen op vrijdag 26 juni 2020. 

Het startschot wordt gegeven op 09.00uur, het einde is geprogrammeerd omstreeks 16.00 uur. De 
organisatie is in handen van het Recreatie-en Natuurpark Keiheuvel en onze partnerschool ’t Graantje 

uit Balen. Dankzij deze mensen en de sponsors van Bengelpop, kunnen wij enkele duizenden kinderen 
een aangename dag op het einde van het schooljaar bezorgen. 

 

Bengelpop is, in tegenstelling tot vele “grote-mensen-festivals” geen commercieel festival. Vanuit onze 
structuur trachten we steeds het pedagogische aspect te laten primeren boven het commerciële. 

 
Veiligheid 

We blijven enorm veel aandacht hebben voor de veiligheid van onze bezoekers en trachten een zo 

vlot mogelijk verloop van het festival te organiseren. Een greep uit de maatregelen die de 
organisatoren nemen om alles in goede banen te leiden … 

 
 om die veiligheid te garanderen hebben wij een limiet wat de inschrijvingen betreft. (+/-3.500 kinderen) 

 de eenheidspolitie van Balen samen met onze parkingwachters zorgen voor veilig verkeer naar 
Bengelpop en tijdens het parkeren. 

 iedere school krijgt een steward toegewezen die hen opvangt en rondleidt op het terrein. 

 alle kinderen krijgen een armbandje met hun eigen naam en die van de school, wanneer de 
kinderen verloren lopen, kunnen wij de contactpersonen van de scholen snel verwittigen via GSM. 

 er is opvang voor verloren gelopen kinderen voorzien 
 de EHBO post is de ganse dag nadrukkelijk aanwezig 

 

Verder trachten de organisatoren net als altijd hun uiterste best te doen om … 
 

 de toegangsprijs zo laag mogelijk te houden 
 de sponsoring en het commerciële aspect niet te laten primeren op inhoud en kwaliteit 

 te zorgen voor grote pers-en mediabelangstelling 

 de 150 vrijwillige medewerkers op een professionele manier in te schakelen 
 

Aanbod 
Kinderen van het eerste en tweede leerjaar hebben in principe meer boodschap aan verspreide 

randanimatie dan aan een ganse dag muzikale optredens aan een hoofdpodium : dit laatste blijft dan 
ook beperkt tot enkele hoofdgroepen.  

 

 Muzikale animatie : kinderdisco. 
 

 Toffe randanimatie : 
 diverse podia en leuke straatanimatie in de volledig omheinde speeltuin en sportterreinen van 

Keiheuvel 

 verwelkoming kinderen door “Vrolijke Ontvangers”  
 doorlopende randanimatie : springkastelendorp, hindernissenparcours, Technopolis animatie 

stand, grimeerstand, gocarts parcours, … 
 professionele animatie op vooraf bepaalde tijdstippen : meespeeltheater, kinderdisco, 

circusattracties en ander rondtrekkend straattheater,… 
 vaste troeven : avontuurlijke speeltuin, trampolinepark. 
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2. INSCHRIJVINGEN & REGISTRATIE 

 

Met jouw school naar Bengelpop? 

 
Om te kunnen deelnemen dient u twee stappen te ondernemen. U dient zich via onze website in te 

schrijven voor deelname aan het festival. Hiervoor vult u het volledige online inschrijvingsformulier in 
(eerste stap). 
 

Na ontvangst en verwerking van uw profielgegevens gaat u een gepersonaliseerd emailbericht van de 
organisatie ontvangen waarin u gemeld wordt dat u uw registratie kan aanvatten (tweede stap). 
 
De tweede stap of eigenlijke registratie bestaat erin via onze website uw leerlingen of deelnemers in 

onze database in te geven of "te registreren". 
 

Pas na ontvangst van deze gegevens en de betaling van uw gepersonaliseerd factuur (derde stap), 
gaat u uiteindelijk de nodige toegangsbewijzen ontvangen. 
 

Inschrijven en registreren voor deelname aan het festival is mogelijk tot en met 1 april 2020 tenzij de 
limiet van de inschrijvingen vroeger bereikt is en het festival is uitverkocht. Na 1 april 2020 zijn 

klassikale en/of groepsmatige inschrijvingen niet meer mogelijk.  

 
De inschrijvingsperiode start op 4 november 2019 en loopt tot 1 mei 2020. Na afsluiting van deze 

inschrijvingsperiode worden geen aanvragen/inschrijvingen meer toegestaan!!! 
 

Hoe inschrijven?  
STAP 1: school inschrijven 

Surf naar www.bengelpop.be en daarna doorklikken op “INSCHRIJVEN SCHOLEN”.  

U krijgt onderstaand scherm te zien. 
 

 
 
U vult het online inschrijvingsformulier volledig in. Nadat u alle velden hebt ingevuld klikt u onderaan 

op de knop “schrijf in” 

 

Vul online inschrijvingsformulier 
volledig in. 

http://www.bengelpop.be/
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Nadat wij uw gegevens verwerkt hebben. Ontvangt u van de Bengelpop-organisatie een e-mail waarin 
we u de goede ontvangst van uw inschrijving bevestigen. Deze e-mail omvat een unieke BP-nummer 

en paswoord die u nodig heeft voor de registratie van uw leerlingen en begeleiders. 

 

 
Opgelet: het unieke BP-nummer is een nieuw nummer voor de editie 2020  

u kunt het BP-nummer van vorige edities niet gebruiken. 

 

 
STAP 2: Registratie 

Nadat u op een correcte manier heeft ingeschreven en uw inschrijving per mail bevestigd werd, kan u 
de volgende stap aanvatten, namelijk de registratieprocedure. 

 
Het registreren van de deelnemende kinderen en begeleiders gebeurt volledig online! 

 

Surf naar http://www.bengelpop.be en daarna doorklikken op “INSCHRIJVEN” 
 

U krijgt volgend venster: 
 

 
 

Klik vervolgens in het menu boven op ‘Log-in’. 

Hierdoor komt u terecht in onderstaand venster. Om de namen te registreren moet u zich aanmelden 
met uw Bengelpop nummer en paswoord dat u van de Bengelpop organisatie ontving via e-mail. 

 

http://www.bengelpop.be/
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Vanaf hier kan u de namen van de leerlingen en begeleiders invullen. 
 

U hebt een foutieve naam ingegeven? Geen probleem u kan deze altijd wissen. 

 
Wanneer u alle namen heeft geregistreerd van de kinderen en begeleiders moet u de lijst afsluiten. Na 

het afsluiten van de lijst kan de organisatie de gegevens bewerken.  
 

Opgelet: indien u nog niet alle namen heeft ingegeven moet u de lijst nog niet afsluiten. U kan op 
een later tijdstip terug inloggen om namen bij in te geven.  

 

 

Belangrijk: enkel de geregistreerde namen die ons op een correcte wijze door middel van het 

registratieprogramma worden aangeleverd zullen verwerkt worden!!! 

 

Voor verder informatie omtrent inschrijvingen kan u terecht op onderstaande adres: 

Recreatiedomein Keiheuvel – 17de Esc. Lichtvliegwezenlaan 14 – 2490 Balen 
Tel. 014 81 03 01 – Fax 014 81 04 21 - E-mail: info@keiheuvel.be 

Contactpersoon: Raf Mertens  

mailto:info@keiheuvel.be
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3. TICKETPRIJZEN BENGELPOP 2020 

 

Klassieke of groepsmatige inschrijvingen 

Indien u ons de namen van de kinderen bezorgt vóór 01/03/2020 bedraagt de deelnameprijs 8 
euro per geregistreerd kind. Indien wij de namen van kinderen en begeleiders na 01/03/2020 

ontvangen , bedraagt de deelnameprijs 10 euro per geregistreerd kind en begeleider.  
De leerkrachten en begeleiders (+ buschauffeurs) kunnen gratis deelnemen aan het festival indien wij 

de namen ontvangen voor 01/03/2020. 

 
Opgelet: wanneer u uw buschauffeur niet mee registreert kan deze tijdens het festival 
enkel toegang krijgen tot het festivalterrein na betaling aan de kassa! 
 
Reserveer tijdig uw bus!!!  
 

 

Individuele inschrijvingen 
Individuele inschrijvingen zijn NIET mogelijk.  

 
 

4. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 
Art. 1. De organisatie van het kinderfestival Bengelpop (hierna genoemd “BP”) en alle hieraan 

verbonden diensten, leveringen en rechten voortvloeiend uit dit evenement, ligt in handen 
van Recreatie- en Natuurpark Keiheuvel vzw (hierna genoemd “vzw”), met maatschappelijke 

zetel te 17de Esc.Lichtvliegwezenlaan 14 te 2490 Balen. 
 

Art. 2. De vzw treedt tevens op als dienstverlener, inzake ticketverkoop, voor de eigen Bengelpop-

organisatie en aanverwante activiteiten. 
 

Art. 3. Onze producten (tickets, rekeningen) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel 
geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm en met om 

het even welk procédé strikt verboden. Het is verboden de tickets door te verkopen of deze 

om commerciële redenen aan derden te verschaffen. 
 

Art. 4. De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat 
borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden 

opgesteld en toegezonden. 

 
Art. 5. Het aanbod tot het kopen van tickets is van kracht in de mate dat de vermelde 

betalingstermijn wordt gerespecteerd. Deze termijn zal zeer streng toegepast worden bij de 
naderende uitverkoop van een evenement. De vzw heeft het recht dit aanbod te annuleren 

wanneer de betalingstermijn niet gerespecteerd wordt. 
 

Art. 6. Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast. In 
alle andere gevallen (ziekte/verlies/diefstal/beschadiging/overmacht) worden er geen tickets 
terugbetaald, noch omgeruild in enige andere waarden. 

De tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement 
ingeleverd/opgestuurd worden bij Recreatie-en Natuurpark Keiheuvel vzw – 17de Esc. 

Lichtvliegwezenlaan 14 – 2490 Balen . De service- en administratiekosten en portkosten of 

schadevergoedingen zijn niet terugvorderbaar. 
 

Art. 7. Alle BTW en taksen zijn ten laste van de koper. 
 

Art. 8. De reservatie van bestelde tickets is slecht geldig na ontvangst van het verschuldigde bedrag 
 

Art. 9. De wet geeft u het recht om betwistingen omtrent bestellingen, ons per aangetekend 

schrijven kenbaar te maken, ten laatste 7 werkdagen na ontvangst van uw tickets. Na deze 
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periode zullen de tickets noch omgewisseld noch terugbetaald worden. Poststempel geldt als 
bewijs. 

 

Art. 10. Bij geschillen zijn slechts de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd. De 
Belgische wetgeving is van toepassing.  

 
Art. 11. De klant erkent deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en te aanvaarden wanneer 

de betaling van de reservatie zal gebeuren.  

 
 

5. PRIVACYBELEID 

 

Uw gegevens worden beheerd door Recreatie-en Natuurpark Keiheuvel vzw en zijn niet voor derden 
toegankelijk. Het beheer van uw persoonlijke gegevens gebeurt conform met de wet op de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 

december 1998 (waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995). U 
kunt dankzij deze wet op elk ogenblik en op eenvoudig verzoek uw gegevens inkijken, wijzigen of 

laten verwijderen.  
 

Recreatie en Natuurpark Keiheuvel vzw heeft uw persoonlijke gegevens nodig om uw reservering snel 

en makkelijk te verwerken.  
 

Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij de commissie voor bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer (Regentschapstraat 63 te 1000 Brussel). De houder van het bestand is 

Recreatie-en Natuurpark Keiheuvel vzw, 17de Esc. Lichtvliegwezenlaan 14 te 2490 Balen. 
 

 


