
Inschrijvingsvoorwaarden 

Algemene gebruiksvoorwaarden MOVE en Sportsticker 

1. A. MOVE geeft toegang tot alle activiteiten georganiseerd door het UAntwerpen 
Sportcommissariaat, het geselecteerde cultuuraanbod en sportaanbod georganiseerd door de 
Sportdienst van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) onder noemer 
Sportsticker. 
B. De Sportsticker geeft toegang tot alle activiteiten georganiseerd door de Sportdienst van de 
Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA). 

2. A. MOVE is beschikbaar voor studenten, personeel en alumni van de Universiteit Antwerpen en de 
Artesis Plantijn Hogeschool, net zoals voor studenten en personeel van de Antwerp Management 
School en Linguapolis. 
B. De Sportsticker is beschikbaar voor studenten en personeel van de Karel de Grote-Hogeschool, 
Hogere Zeevaartschool, Instituut voor Tropische Geneeskunde, KU Leuven Campus Antwerpen en 
Thomas More Hogeschool Antwerpen. 

3. A. De prijs van MOVE bedraagt voor studenten, personeel en alumni € 35. 
B. De prijs van de Sportsticker bedraagt voor studenten € 18, personeel betaalt € 25. 

4. MOVE en Sportsticker worden volledig of gedeeltelijk terugbetaald door de meeste Vlaamse 
mutualiteiten. Bij ontvangst van je MOVE/Sportsticker ontvang je een link naar het formulier om 
deze terugbetaling aan te vragen bij jouw mutualiteit. 

5. A. MOVE kan online aangekocht worden via www.sportuantwerpen.be 
B. De Sportsticker kan online aangekocht worden via www.sportsticker.be 

6. MOVE/Sportsticker is te gebruiken via een app of een bewijs van de AUHA sportdienst (indien je 
niet over een smartphone beschikt) in combinatie met de studentenkaart, personeelskaart of 
alumnikaart. 

7. Enkele MOVE cultuur activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden mits betaling van het 
gangbare tarief. 

8. MOVE/Sportsticker is telkens één academiejaar geldig, van 1 juli 202(X) t.e.m. 30 juni 202(X). 

9. Het wekelijkse MOVE/Sportsticker programma loopt van begin oktober 202(X) t.e.m. eind mei 
202(X), met uitzondering van de Kerstvakantie en Paasvakantie, gedurende één academiejaar. 
Tijdens de examenperiodes is er een beperkt aanbod examensport. 

10. Jouw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- 
en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, 
Verordening EU 2016/679).  

De sportdienst van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) geeft daarbij de 
volgende garanties: 

• je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
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• verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor 
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• wij vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 
van je persoonsgegevens; 

• er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging 
van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• wij zijn op de hoogte van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, we 
willen je hierop attent maken en willen deze respecteren. 

11. Misbruik van de toegang en onrechtmatige toegang op MOVE/Sportsticker activiteiten zijn strikt 
verboden. Indien er onregelmatigheden gebeuren zal MOVE/Sportsticker van de betrokkenen 
worden geblokkeerd. 

12. In geen enkele omstandigheid wordt er fysiek en/of verbaal geweld getolereerd tijdens 
MOVE/Sportsticker activiteiten. Ook het toebrengen van schade aan materiaal en infrastructuur is 
strikt verboden. Beide zaken zullen leiden tot maatregelen waaronder het inhouden van  
MOVE/Sportsticker en het waarschuwen van de politiediensten. 

13. Wanneer een MOVE/Sportsticker wordt geblokkeerd, kan de betrokkene geen abonnement meer 
verkrijgen voor de rest van het huidige academiejaar.  

14. Bij klachten kan men contact opnemen met een medewerker van de Sportdienst van de 
Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) via sport@uantwerpen.be; 
info@sportsticker.be of 03 265 37 51. 

 

Bescherming van persoonsgegevens 

Het UAntwerpen Sportcommissariaat en Sportdienst van de Associatie Universiteit en Hogescholen 
Antwerpen (AUHA) hechten veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. De 
meeste informatie is beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde 
gevallen word je toch persoonlijke informatie gevraagd. Jouw gegevens worden dan behandeld in 
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).  

De Sportdienst van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) geven daarbij de 
volgende garanties: 

• je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

• verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor 
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• wij vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 
van je persoonsgegevens; 

• er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging 
van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
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• wij zijn op de hoogte van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, we 
willen je hierop attent maken en willen deze respecteren. 

 

 


