
Algemene voorwaarden Kidsactief Kamp 2018  

Inschrijvingsgegevens. 

De medische gegevens van de deelnemer worden volledig en correct 

ingevuld op het inschrijvingsformulier. Specifieke zorgen kunnen 

eventueel in een afzonderlijke mail worden toegevoegd. Kidsactief Kamp 

respecteert het medisch geheim en gaat discreet met deze gegevens 

om. De gegevens van uw kind zijn onderhevig op de wet van privacy en 

zullen uitsluitend gebruikt worden voor communicatieve doeleinden van 

het Kidsactief Kamp. 

Indien er tijdens het kamp toch wordt vastgesteld dat bepaalde gegevens 

ontbreken en/of niet correct werden ingevuld, behoudt het Kidsactief 

Kamp zich, zonder hiervoor verantwoording verschuldigd te zijn, het 

recht voor de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan het 

kamp. Het betaalde inschrijvingsgeld blijft in dat geval het Kidsactief 

Kamp toekomen als schadevergoeding. De deelnemer kan geen recht 

op terugbetaling laten gelden. 

Beeldmateriaal. 

Beeldmateriaal genomen op vakantie kan gebruikt worden voor 

publiciteit van het Kidsactief Kamp en/of op de website worden gezet. 

Heb je echter problemen met bepaalde foto’s op de website, laat het ons 

gerust weten en we halen die foto’s van onze website. Ouders dienen 

vooraf de leiding op de hoogte te stellen als hun kind(eren) niet 

herkenbaar in beeld mag worden gebracht.  

Bevestiging van inschrijving. 

Nadat u uw kind(eren) heeft ingeschreven, dienen de kosten direct te 

worden voldaan. Deze bevestiging van de inschrijving is bepalend in 



geval van annulering. (zie Annuleringen door de ouders) De plaats voor 

uw kind is pas definitief na ontvangst van de deelnameprijs en het 

ingevulde inschrijvingsformulier. Vanaf het ogenblik dat u een 

bevestigingsbrief ontvangt bent u definitief ingeschreven en dus ook 

gebonden aan de annuleringsvoorwaarden. 

Deelname. 

Deelname is geheel op eigen risico. 

Annuleringen door de ouders. 

Elke annulering, omwille van welke reden ook, dient schriftelijk te 

gebeuren (per post of per mail) aan: 

Kidsactief Kamp 

Bornsesteeg 4 

6708 PE  WAGENINGEN 

wageningen@sportfondsen.nl 

 

De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel of de 

verzenddatum van het e-mail bericht. 

Het niet betalen van het inschrijvingsgeld geldt niet als annulering. Om 

niet verplicht te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-

deelneming aan de vakantie, is een tijdig en formeel annuleringsverzoek 

dus vereist. 

Annuleringskosten: 

– Bij annulering tot en met de 14de dag na de bevestiging van de 

inschrijving betaal je geen annuleringskosten. De datum van de 
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bevestigingsbrief is hierbij bindend. 

– Na de 14e dag van inschrijving worden de inschrijfkosten niet meer 

terugbetaald.. 

De deelnemer die niet opdaagt bij het vertrek, geen annuleringsverzoek 

heeft ingediend en zich ook niet kan beroepen op de hierna opgesomde 

uitzonderingen, moet de volledige deelnameprijs betalen. 

 

Uitzonderingen: 

 

Er worden geen annuleringskosten aangerekend omwille van een 

hospitalisatie (kort voor de afreis met minimum 1 overnachting) van de 

betrokkene waardoor deelname aan de vakantie onmogelijk is en bij 

sterfgevallen tot in de 2de graad. Gelieve in deze gevallen een bewijs 

toe te voegen bij de annuleringsbrief. Indien u zelf voor een vervanger 

zorgt, meldt u dit schriftelijk aan het Kidsactief Kamp. De vervanger moet 

ons ook een inschrijvingsformulier bezorgen (vermeld de naam van de 

persoon die u vervangt). U betaalt geen annuleringskosten en het 

deelnamegeld (indien al betaald), wordt na betaling door de vervanger 

teruggestort. 

 

Annuleringen door het Kidsactief Kamp. 

Tot hiertoe hebben we nog nooit een kamp moeten afgelasten door 

gebrek aan inschrijvingen, maar het Kidsactief Kamp behoudt zich het 

recht om een kamp af te lassen indien er te weinig inschrijvingen zijn. 

We zullen u daar ten laatste 14 dagen voordien schriftelijk (post of e-



mail) van op de hoogte brengen. Wij  zullen wij u het volledige 

inschrijvingsgeld terug betalen.. 

Vroegtijdige afreis. 

In principe verwachten we dat iedereen het Kamp volledig meemaakt. 

Indien een deelnemer toch vroegtijdig het kamp verlaat, dan zijn de 

schriftelijke toelating van beide ouders of een attest over het hoederecht 

en voorlegging van de identiteitskaart vereist. Gelieve dit vooraf af te 

spreken met het Kidsactief Kamp. Een vroegtijdig vertrek of een 

laattijdige aankomst kunnen in geen geval aanleiding geven tot een eis 

tot terugbetaling of enig ander recht.   

Andere. 

Wanneer je je kind inschrijft voor een kamp in het Kidsactief Kamp, ga je 

akkoord met de algemene voorwaarden. 

We doen al het mogelijke om elke vergissing op deze website te 

voorkomen. Kennelijke fouten zijn niet bindend voor het Kidsactief Kamp. 

Vergunning. 

De gemeente Wageningen heeft op 26 juni 2018 een vergunning 

afgegeven voor dit evenement!  


