Algemene voorwaarden Het Sporteiland VZW
1. De deelnemers kunnen via www.sporteiland.be online ingeschreven worden voor
één of meerdere kampen.
2. Binnen de tien dagen na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Gelieve
ons te contacteren indien u deze niet ontvangen hebt binnen deze termijn.
3. Inschrijven kan enkel voor de volle 5 dagen. Indien het kind één of meerdere
dagen niet kan komen, wordt geen prijsvermindering voorzien.
4. 10 euro korting voor:
e
e
e
o Deelname 2 , 3 , 4 ,… kind
o Kortingen zijn niet cumuleerbaar
5. Wanneer een kamp volzet is, krijgt u een bericht via mail en wordt u automatisch
op de reservelijst gezet. Wanneer een plaats vrijkomt, wordt iedereen op de
reservelijst gecontacteerd via mail.
6. Betaling kan via overschrijving (het rekeningnummer kan steeds teruggevonden
worden in de bevestigingsmail) of cash op de eerste kampdag.
7. Annulatie van het kamp: annulaties dienen steeds schriftelijk of via mail
(sporteiland@hotmail.com) aangevraagd te worden (bij onderstaande
voorwaarden is het de datum van het versturen van de inschrijving die telt)
1. Annulatie vóór de start van het kamp:
1. Annulatie meer dan 14 dagen vóór de start: €30 dient betaald te
worden
2. Annulatie vanaf 14 dagen vóór de start: onmogelijk, het volledige
bedrag dient betaald te worden
Wanneer u cash wilt betalen en er wordt geannuleerd, dient u de verschuldigde
annulatievergoeding te betalen.
Bij betaling via overschrijving zal het Sporteiland VZW het bedrag dat u tegoed
hebt, terugstorten.
2. Annulatie tijdens het kamp: (dit kan alleen met een doktersattest)
In geval van ziekte of ongeval: u dient uw schriftelijke aanvraag tot
terugbetaling per brief of via mail te versturen (sporteiland@hotmail.com)
en dit uiterlijk binnen de 5 werkdagen na het betreffende kamp, samen met
een doktersattest in bijlage. Er wordt een compensatie van de verloren
vakantiedagen voorzien in de vorm van een tegoedbon die 1 jaar geldig
blijft vanaf de einddatum van het betreffende kamp.

Voor de dag die onderbroken wordt, kan geen terugbetaling worden
voorzien waardoor de compensatie dus pas start vanaf de eerste volle dag
afwezigheid.
1.
2.
3.
4.
5.

Onderbreking op de 1e dag: €10 per dag met een maximum van €40
Onderbreking op de 2e dag: €10 per dag met een maximum van €30
Onderbreking op de 3e dag: €10 per dag met een maximum van €20
Onderbreking op de 4e dag: €10 per dag met een maximum van €10
Onderbreking op de 5e en laatste dag: geen compensatie mogelijk

8. Het Sporteiland VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal,
verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke
voorwerpen.
9. Toelating om vóór het einde van het kamp naar huis te gaan, kan alleen na
persoonlijk contact met de kampleiding (hiervoor wordt echter geen
prijsvermindering voorzien).
10. Het Sporteiland VZW behoudt zich het recht om een deelnemer tijdens het kamp
naar huis te sturen. Wanneer een deelnemer, omwille van zijn/haar ontoelaatbaar
gedrag, naar huis wordt gestuurd, worden de ouder(s)/voogd hiervan vooraf
verwittigd. Het bedrag zal, overeenkomstig met het aantal gemiste dagen, na de
vakantieperiode terugbetaald worden. (min €25 administratiekosten).
11. Gelieve alle voorwerpen/kledij te naamtekenen! Dit is belangrijk bij verlies.
Verloren voorwerpen kunnen worden afgehaald op de locatie zelf.
12. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Bij vragen
over de verzekering kan u steeds terecht op het nummer 0494/44.56.97 of via
mail op sporteiland@hotmail.com.
13. De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het databestand van Het
Sporteiland VZW. Deze gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden.
Uw gegevens kunnen steeds geraadpleegd worden op vraag via
sporteiland@hotmail.com (wet op de privacy van 8/12/1992).
14. Het Sporteiland VZW maakt tijdens de kampen foto’s en video-opnames van de
activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de
website, de brochure en publicitaire doeleinden van Het Sporteiland VZW. Indien
u wenst dat een foto van uw zoon of dochter hiervoor niet gebruikt wordt, dient u
dit te melden bij inschrijving. Gelieve in dat geval ook een foto van uw zoon of
dochter op te sturen naar sporteiland@hotmail.com.

15. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp
geannuleerd worden of veranderen van locatie. In dit geval betalen wij u het reeds
betaalde inschrijvingsgeld integraal terug of kan er kosteloos veranderd worden
naar een ander kamp van Het Sporteiland VZW.

Door het aanvinken van de checkbox en het versturen van de inschrijving, bevestigt u de
algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene
voorwaarden!

BETALINGSVOORWAARDEN

DOOR HET AANVINKEN VAN DE CHECKBOX GAAT U AKKOORD MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN HET SPORTEILAND VZW. DE BETALING IN CASH DIENT TEN LAATSTE OP DE EERSTE KAMPDAG
(BIJ HET AANMELDEN) TE GEBEUREN. EEN OVERSCHRIJVING DIENT TEN LAATSTE 5 WERKDAGEN
VOOR DE START VAN HET BETREFFENDE KAMP TE GEBEUREN. BIJ EEN ANNULATIE DIENT DE
ANNULATIEPREMIE BETAALD TE WORDEN BINNEN DE 30 DAGEN NA HET VERSTUREN VAN DE
ANNULERINGSMAIL DOOR HET SPORTEILAND VZW. BIJ NIET BETALING OP DEZE VERVALDAG ZIJN
VAN RECHTSWEGE EN ZONDER VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING VERWIJLINTRESTEN
VERSCHULDIGD AAN DE RENTEVOET ZOALS BEPAALD IN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 OP DE
BETALINGSACHTERSTAND, EN DIT VANAF DE FACTUURDATUM. TEGELIJK ZAL HET BEDRAG
VERHOOGD WORDEN MET 10% MET EEN MINIMUM VAN 30 EURO EN EEN MAXIMUM VAN 2500 EURO,
TER FORFAITAIRE DEKKING VAN ALLE HIERDOOR VEROORZAAKTE BIJKOMENDE KOSTEN. VOOR ALLE
GESCHILLEN ZIJN DE RECHTBANKEN VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUGGE
BEVOEGD.

