VERKOOPSVOORWAARDEN
*Annulatie van een kamp:
1. In geval van ziekte of ongeval: uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5
werkdagen na het kamp bereiken, samen met een doktersattest. Het betaald inschrijvingsbedrag
(min € 15 administratiekosten per kamp) zal na de vakantieperiode teruggestort worden.
2. In alle andere gevallen: U laat ons op voorhand weten dat de inschrijving niet kan doorgaan.
Wij sturen u een coupon (waardebon) op t.w.v. het inschrijvingsbedrag die u kan gebruiken voor
de betaling van een ander sportiekkamp (enkel voor de kampen in eigen beheer).
*Sportiekkampen vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en / of
schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen
*Sportiekkampen vzw is niet verantwoordelijk voor verandering van locatie of annulatie van een
kamp.
*Reeds ingeschreven deelnemers worden verwittigd, tenminste 1 week voor aanvang kamp en
kunnen het betaalde inschrijvingsgeld integraal terugvorderen.
* Toelating om voor het einde van het kamp naar huis te gaan, zal enkel in dringende gevallen
gegeven worden en alleen na persoonlijk contact met de kampleiding ( hiervoor wordt echter
geen prijsvermindering voorzien ).
*In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een activiteit wijzigt. Sportiekkampen
vzw zal steeds een waardig alternatief bieden. Een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld als
gevolg van een programmawijziging binnen het gekozen kamp, is niet mogelijk.
*Sportiekkampen vzw houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een
deelnemer tijdens het kamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag
overeenkomstig het aantal gemiste dagen , na de vakantieperiode terugbetaald worden (min € 15
administratiekosten per kamp).
*Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, binnen de 5 werkdagen na het kamp.
*Roken is verboden. Tijdens de aanmelding op het kamp kan voor de internen en een weinig
zakgeld in bewaring afgegeven worden aan de kampverantwoordelijke..
*Gelieve alle voorwerpen te naamtekenen! Dit is belangrijk bij verlies.
Verloren voorwerpen kunnen afgehaald worden tot 31 augustus in het sportcentrum.
* Voor regelingen in verband met de verzekering kan u steeds terecht bij de
kampverantwoordelijke, het secretariaat of het nummer 09 – 3751064.
*De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Sportiekkampen vzw.
Gelieve ons te verwittigen indien u wenst uit ons bestand verwijderd te worden (wet privacy van
5/08/’18)
*Sportiekkampen vzw neemt op de kampen foto’s en video-opnames van de activiteiten en de
deelnemers. Deze kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire
doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto of video van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt
wordt, dient u dit aan te klikken bij inschrijving.
*Door in te schrijven voor een in de folder of site vermeld kamp, bevestigt u akkoord te gaan met
de voorwaarden. De deelnemer wordt dan automatisch lid en op de hoogte gehouden van de
Sportiekwerking .

