ALGEMENE
VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden
Alle bepalingen en afspraken beschreven in deze algemene
voorwaarden gelden voor de kampen aangeboden door vzw Showbeest.
Door je in te schrijven ga je akkoord met deze voorwaarden.
Info, prijzen en inschrijven
Alle info over de georganiseerde kampen, alsook de prijzen en het
inschrijvingsformulier kan je terugvinden op onze website
www.showbeest.be
De punten die je kan ontvangen door gebruik te maken van de UiTPAS
ontvang je op het einde van de laatste kampdag. (5 punten / 1 punt
per dag)
Mensen met een UiTPAS die recht hebben op een kansentarief betalen
het inschrijvingsbedrag en ontvangen eveneens de punten op het einde
van de laatste kampdag. (5 punten / 1 punt per dag)
Betalen
Na je inschrijving zal je een betalingsuitnodiging ontvangen. Als deze
betaling bij ons is toegekomen (maximum 21 dagen na de
betalingsuitnodiging), krijg je hiervan een bevestiging en is je
inschrijving definitief. Indien we binnen de 21 dagen geen betaling
ontvangen zal je plaats opnieuw opengesteld worden voor andere
deelnemers.
Inschrijvingen binnen 21 dagen voor de aanvang van het kamp dienen
onmiddellijk betaald te worden. Als deze betaling bij ons is
toegekomen, krijg je hiervan een bevestiging en is je inschrijving
definitief. Indien we binnen de 3 dagen (na de betalingsuitnodiging)
geen betaling ontvangen hebben zal je plaats opnieuw opengesteld
worden voor andere deelnemers.

Annulatie
De inschrijving voor een kamp kan men, tot 30 dagen voor aanvang van
het kamp en enkel en alleen als de annuleringsoptie bij inschrijving
genomen werd, kosteloos annuleren. Er zal dan een terugbetaling zijn
van 100% van het inschrijvingsgeld.
De inschrijving voor een kamp kan men, enkel in geval van ziekte,
ongeval (met doktersattest) of overlijden van een aanverwant in de
eerste graad (met attest) binnen 30 dagen voor aanvang van het kamp
annuleren, en enkel en alleen als de annuleringsoptie bij inschrijving
genomen werd. Deze annuleringsoptie kost €10/kind. De annulering
moet ALTIJD schriftelijk/digitaal gebeuren via info@showbeest.be. Na
een telefonische annulatie dient er steeds een schriftelijke melding te
gebeuren. Indien alle documenten binnen de week van annulatie
werden bezorgd, zal er een terugbetaling zijn van 100% van het
inschrijvingsgeld.
Indien het kamp kan doorgaan, ondanks een pandemie, zal er geen
terugbetaling van het inschrijvingsgeld gebeuren, ook niet als de
annuleringsoptie genomen werd.
Als de deelnemer het kamp vroegtijdig moet verlaten omwille van
ziekte, ongeval, persoonlijke redenen of wangedrag, kan er geen
terugbetaling gebeuren. Ook niet als de annuleringsoptie genomen
werd.
Wanneer vzw Showbeest zelf beslist dat het kamp om een of andere
reden niet kan doorgaan zal het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald
worden.
Wanneer dit een beslissing is van hogerhand zal er in samenspraak
bekeken worden welk bedrag terugbetaald kan worden (onder de vorm
van een tegoedbon) aan de deelnemers. (dit staat los van de
annuleringsoptie)
Wie geen annuleringsoptie genomen heeft, kan onder geen enkel
beding een terugbetaling van het inschrijvingsgeld ontvangen.
Fiscaal attest
Kinderen die op het moment van het kamp jonger zijn dan 12 jaar
ontvangen een fiscaal attest.

Praktische info kampen
Enkele dagen voor het begin van het kamp zal je nog een mailtje
ontvangen in verband met de praktische info (meebrengen materiaal,
dagindeling, …).
De T-shirt die de kinderen bij het begin van het kamp ontvangen dient
tijdens het volledige kamp gedragen te worden.
Waardevolle voorwerpen
Waardevolle voorwerpen laat je best thuis. Als je ze toch meebrengt,
ben je er zelf verantwoordelijk voor. De organisatie kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal.
Foto –en videomateriaal
Tijdens de kampen worden door de medewerkers foto’s genomen en
filmpjes gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden in publicaties. Indien
je geen toestemming geeft om beeld -en/of geluidsmateriaal te
gebruiken, kan u dit invullen op het inschrijvingsformulier.
Begeleiding
We verwachten dat deelnemers tijdens de duur van de activiteit bij de
begeleiding/monitoren blijven en zich houden aan de afspraken die bij
het begin van een activiteit vooropgesteld worden.
Begin –en einduur
De kampen beginnen steeds op het aangekondigde uur, dus kom op
tijd. We voorzien opvang vanaf 8u. Na het kamp is er opvang tot en
met 17u. Indien u uw kind niet tijdig kan komen ophalen gelieve dan
contact op te nemen met de organisator.
(Barbara Honnay – 0477/607504)
Medicatie
Als je kind medicatie dient in te nemen, bezorg ons dan een attest van
de behandelende arts of een kopie van het voorschrift. Laat hier ook
duidelijk op noteren wanneer de medicatie dient ingenomen te worden
en wat de juiste dosering is.
Ongeval of ziekte tijdens het kamp
Bij een ernstige blessure of ziekte tijdens het kamp, worden de
contactpersonen onmiddellijk op de hoogte gebracht. Bij dringende
gevallen wordt rechtstreeks de hulp ingeroepen van een arts of van de
hulpdiensten. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de
ouders.

Verzekering
Alle deelnemers zijn verzekert tijdens de uren van het kamp. Voor en
na de kampuren is de organisator niet verantwoordelijk.
Meer info
- via mail: info@showbeest.be
- via telefoon: Barbara Honnay – 0477/607504

