
 

Dit is voor de website  

#GRNDbrekers – prijzen? 
#GRNDbrekers is een makerspace met vele (hoog)technologische tools. Deze brengen natuurlijk een 

kost met zich mee; onderhoud, nieuwe investeringen,… Natuurlijk blijven we inzetten op een zo laag 

mogelijke kost voor deelnemers en daarom werkten we voor #GRNDbrekers het onderstaande 

tariefsysteem uit. 

Vrijwilliger worden 

Waarom vrijwilliger het allerintressantste is? Je geniet natuurlijk van héél veel voordeel (zie verder), 

maar verder krijg je de kans om via deze weg je eigen kennis door te geven (wat toch de bedoeling is 

van het hele makerspace gebeuren) enof op andere manieren bij te dragen aan de werking van dit 

project. Je geeft en je krijgt veel meer terug. Voor meer info rond onze vrijwilligerswerking kan je 

terecht op het tablat ‘vrijwilligers’  

Abonnement 

Wil je liever geen vrijwilliger worden dan is het voordeligst om een abonnement aan te kopen. Een 

abonnement kan je aankopen per trimester en is dus voor vier maanden geldig. Waarom deze duur? 

Omdat we bij #GRNDbrekers vijf basis-workshops aanbieden die over vier maanden lopen. Deze 

workshops starten in januari, mei en september en zijn gratis voor #GRNDbrekers abonnees.  

De kostprijs voor dit abonnement is afhankelijk van enkele factoren, zie hieronder. 

 Prijs per 4maand 

 Standaard Kansentarief* 

Vaste vrijwilliger 
#GRNDbrekers 

0 0 

Losse vrijwilliger 
#GRNDbrekers 

Verbruiksmateriaal *** 0 

-12 jaar 0 0 

Student** 20 + gebruiksmateriaal*** 0 

Geen student -30 jaar 60 + gebruiksmateriaal*** 20 

 Geen student +30 jaar 120 + gebruiksmateriaal*** 60 

* & ** Wanneer je de 1ste maal langskomt op een activiteit of workshop zal gevraagd worden de 

kansentarief- of studentenkaart te tonen. 

*** Hieronder verstaan we plexi of hout voor de lasercutter, flexi vellen voor de snijplotter en andere 

grote gebruiksmaterialen. Deze worden aangeboden aan een voordeliger tarief dan in de doe-het-

zelf-zaak en kan je ter plekke aankopen. Kleine gebruiksmaterialen mag je gratis gebruiken.  

 

Met dit abonnement kan je gratis gebruik maken van de aanwezige technologieën en klein 

gebruiksmateriaal. Je neemt gratis deel aan #OPENgrnd momenten en daarnaast geniet je van 

volgende vijf basis-workshops: 

1. Basis elektro & Arduino 

2. 2D & 3D ontwerpen 

3. Scratch 



4. Digitaal borduren 

5. Digitale media 

Doorheen het jaar zullen er nog andere workshops worden aangeboden zoals bijvoorbeeld: App 

inventor en Python. Voor deze workshops moet ook de abonnee bijbetalen. 

 

 

 

 

 

Prijzen voor niet-abonnees (workshops & deelname #openGRND) en extra workshops voor 

abonnees  

Ben je enkel geïnteresseerd in één workshop, wil je maar enkele langskomen bij #OPENgrnd of wil je 

als abonnee graag een extra workshop volgen, dan betaal je per moment/workshop:  

 Kost workshop zonder abonnement/niet basis 
bij een abonnement? 

Vaste vrijwilliger #GRNDbrekers 0 

Losse vrijwilliger #GRNDbrekers 0 

-12 jaar 0 

Student* 5 

Niet student 7 

+30 jaar 10 

 

*Wanneer u de 1ste maal langskomt op een activiteit of workshop zal u gevraagd worden deze kaart 

te tonen. 

Traject 

Er zijn ook af en toe langdurige trajecten, waar we ofwel meerdere workshops bundelen in 1 reeks of 

werken aan grotere maakprojecten. Deze prijzen zijn afhankelijk en worden gecommuniceerd bij de 

aankondiging. 

Betaling 

Na inschrijving ontvang je een mailtje met de correcte betalingsgegevens. Je inschrijving is pas 

compleet na ontvangt betaling.  


