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Gebruik van de ZEN-cheques Eerstelijnszone regio 

Waregem 
 

Beste zorg- en/of welzijnsmedewerker van de regio Waregem, 

We willen je alvast bedanken voor jouw interesse in ons project. In deze brief kan je alvast bekijken 

hoe we tewerk gaan en waar je op moet letten. Voor verdere vragen kan je altijd een mail sturen 

naar info@elzregiowaregem.be.  

 

We geven nog even mee hoe het werkt: 

 

Praktisch 

Zorg- en/of welzijnsmedewerkers uit de regio Waregem kunnen zich inschrijven en zullen van ons 

certificaten ontvangen waarmee ze recht hebben op 5 gratis sessies yoga en/of pilates bij de 

deelnemende organisaties binnen onze regio. Deelnemende organisaties kan je terugvinden op onze 

website. 

Het is mogelijk om deel te nemen aan sessies met onze cheques vanaf 1 augustus tot en met 31 

december 2022. Inschrijven voor het ontvangen van de cheques kan via deze link (cheques zullen 

echter pas vanaf 1 augustus worden verstuurd) 

 

• Elke cheque is strikt persoonlijk en kan alleen gebruikt worden door de ontvanger. 

  

• De ZEN-cheques worden per post verstuurd naar het opgegeven adres vermeld op het 

inschrijvingsformulier.  

 

• Je hoeft de 5 cheques niet steeds bij dezelfde organisatie te gebruiken.  

 

• De inschrijvingen voor een yoga- of pilatessessie verloopt via de organisator zoals bepaald op 

zijn/haar website. Dit zijn telkens eenvoudige procedures waarbij je wel steeds dient te 

reserveren. Vermeld ook duidelijk dat je wilt deelnemen via onze ZEN-cheques! 

 

• Per deelname aan een sessie wordt door jou een ondertekende ZEN-cheque afgeleverd aan 

de organisator. Je kan enkel een gratis sessie ontvangen wanneer je een getekend exemplaar 

afgeeft.  

 

• De organisator bezorgt ons de getekende cheques, jijzelf hoeft verder geen stappen te 

ondernemen.  

 

• Geniet van jouw sessie! 
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