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Door de betaling voor een zomerkamp uit te voeren, bevestigt u de Algemene Voorwaarden gelezen te
hebben en verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Inschrijven
Inschrijven kan via de website www.taalplus.be of door middel van het inschrijvingsformulier, te
verkrijgen via info@taalplus.be.
De plaatsen worden toegekend in de volgorde waarop het inschrijvingsformulier is toegekomen. Indien
er nog plaats is in de gekozen week en het gekozen groepje, wordt een plaats gereserveerd. Deze
plaats blijft 15 dagen na bevestiging met vraag tot betaling gereserveerd. Hebben wij uw betaling niet
ontvangen na 15 dagen, wordt de plaats weer vrijgegeven voor een volgende kandidaat.
Het inschrijvingsgeld omvat alle activiteiten, een warme maaltijd, drank en versnapering. Er worden
geen bijkomende kosten aangerekend.
Indien er geen plaats meer is in de gekozen week en het gekozen groepje, kunnen we u een alternatief
voorstellen. We reserveren dan een plaats gedurende 5 dagen volgens het voorgestelde alternatief. Bij
uitblijven van een reactie, geven we deze plaats weer vrij na 5 dagen.
Inschrijven kan enkel voor een volledige week (maandag tot vrijdag). Een zomerkamp telt steeds 5
dagen. Ook op officiële feestdagen gaat het zomerkamp door.
Inschrijven kan tot op de eerste dag van het kamp, als er nog een plaats vrij is.

Wachtlijst
Wanneer een groepje volzet is, openen we een wachtlijst. U kunt hierop inschrijven zonder verplichting.
Wanneer er opnieuw een plaats vrijkomt, contacteren we u in de volgorde waarop u op de wachtlijst
bent ingeschreven.

Annuleren
Annuleren kan kosteloos binnen de 15 dagen na bevestiging met vraag tot betaling. Deze termijn geldt
niet wanneer u in de periode van 30 dagen voor de aanvang van het kamp annuleert.
Na deze termijn krijgt u bij annuleren een waardebon van 100 EUR voor een volgende inschrijving.
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Vanaf 30 dagen voor de start van het kamp is annuleren niet meer mogelijk.
Indien iemand van de wachtlijst de plaats kan innemen, of u zelf een nieuwe deelnemer ter vervanging
voorstelt, gelden bovenstaande voorwaarden niet, en wordt bij annuleren het betaalde bedrag
teruggestort mits afhouding van 25 EUR administratiekosten.
In uitzonderlijke omstandigheden kan een zomerkamp geannuleerd worden. In dit geval krijgt u het
volledige inschrijvingsgeld terugbetaald.

Privacy
Tijdens de zomerkampen worden foto’s gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt op Facebook, op de
website of op de folder van Taal Plus. U kunt bij de inschrijving aangeven of u er al dan niet mee toestemt
dat foto’s van uw kind gebruikt worden.
Uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van
nieuwe activiteiten. U kunt zich hieruit laten verwijderen. Stuur hiervoor een bericht naar
info@taalplus.be.
De gegevens van het inschrijvingsformulier worden enkel gebruikt om u en uw kind te kunnen
contacteren voor en tijdens het kamp, en om uw kind optimaal te kunnen omkaderen. Enkel de
verantwoordelijken van Taal Plus hebben toegang tot deze gegevens. Waar dit nuttig of nodig is voor
de omkadering, bezorgen zij de relevante gegevens aan het team van lesgevers en begeleiders. In
geen geval worden contact- of andere gegevens aan derden doorgegeven.

Verzekering
Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. De vereniging is bovendien verzekerd
voor aansprakelijkheid tegenover derden. Zij is echter niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of
schade aan de door deelnemers meegebrachte voorwerpen.
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