Enkele voordelen van de gezinsbond op een rijtje !
Per gezin betaal je per jaar 40 euro lidgeld. In ruil hiervoor krijg je een gezinsspaarkaart én kan je
genieten van talloze voordelen. Om duidelijk te maken dat lid zijn van de Gezinsbond echt loont,
hebben we hieronder een concreet voorbeeldje uitgewerkt van een gezin van 4. We tonen hier maar
een kleine greep uit alle voordelen maar toch wordt snel duidelijk dat je de kost van je lidmaatschap
meteen kan terugverdienen.
Alle voordelen kan je terugvinden op de website!
1. Korting bij Telenet
Per jaar krijg je maar liefst 15 euro korting (voor een periode van drie jaar) ! Die korting
wordt verrekend via je maandelijkse Telenet-aanrekening (1,25 euro korting per maand).
Deze ledenkorting is geldig op de bundels Whop en Whoppa.
2. Korting op pretparken – enkele voorbeelden
Een uitje naar de Efteling voor een gezin van 4 (vanaf 4 jaar betaal je al de volle pot!) kost
aan normaal tarief 38 euro in het laagseizoen en 40 euro in juli en augustus.
Via de Gezinsbond betaal je respectievelijk 32,50 en 34,50 euro. Dit is een besparing van 5,5
euro per ticket of dus 22 euro per gezin!
Een bezoekje aan het Serpentarium in Blankenberge kost je in de zomerperiode normaal 40
euro voor een gezin met twee kinderen onder de 17jaar. Tussen 30/06 en 2/09 krijg je 15%
extra korting (dit is 6 euro!) daarbovenop krijg je ook nog 10% spaarkorting (dus er komt 4
euro op je spaarkaart)
Een dagje naar Planckendael, Boudewijn Seapark of De Zoo :
In de zomer gelden er naargelang het park en de periode verschillende acties, tot wel 20%
spaarkorting. Dit wil zeggen dat je 20% van het bedrag dat je betaalt op je spaarkaart krijgt,
dit saldo kan je dan later ergens opgebruiken (zie hierover verder).
3. Korting op kindershows
De grote sinterklaasshow is voor vele kids altijd de moeite. Normaal betaal je dit voor
gemiddelde plaatsen 25 euro per persoon en dus 100 euro voor een gezin van 4.

Via de gezinsbond kan je tickets aan 21 euro kopen. Dat is dus een besparing van 16 euro per
gezin.
Disney on Ice is ook een toppertje, ook hier kan je gemiddeld rekenen op een besparing van
16 euro.
Verder zijn er dikwijls ook musea, musicals, theatershows, vakantieparken en dergelijke waar de
gezinsbond interessante acties mee heeft onderhandeld. Ook verschillende bioscopen bieden
interessante kortingen aan voor onze leden.
Het aanbod wijzigt voortdurend en is steeds te raadplegen op de website van de gezinsbond. Check
voor elke uitstap dus best even of je geen recht hebt op korting?
4. De kortingen via de spaarkaart
Met je lidkaart kan je dagelijks bij aangesloten handelaars en partners winkelen, sparen en
kopen. Wanneer je als lid iets aankoopt, betaal je het volledige bedrag en ontvang je korting
via je lidkaart. Die spaarkorting komt in je online portemonnee. Met de opgespaarde korting
kan je per schijf van 10 euro betalen in een van de aangesloten handelszaken. De Gezinsbond
werkt ook samen met verschillende ketens en er zijn regelmatig speciale acties. Je kan steeds
een overzicht terugvinden op de website van de gezinsbond.
Een concreet voorbeeldje voor de eerste helft van 2018 kan je hieronder vinden. Concreet
wil dit zeggen dat je bij elke aankoop van een aangesloten handelaar een percentage van je
aankoopbedrag op je spaarkaart krijgt.
Vanaf dat je 10 euro bijeen hebt gespaard, kan je dit opnemen in een van de deelnemende
handelaars.

