1. De deelnemers kunnen zich inschrijven (en betalen) voor onze SwiMove-kampen via het online
SwiMove-platform. De exacte inschrijvingsprocedure kan gevolgd worden aan de hand van onze
brochure: ‘Stappenplan – Inschrijven SwiMove-kampen’.
2. Wanneer een kamp volzet is, kan u uw kind aanmelden op onze wachtlijst (ook via ons online
SwiMove-platform). Indien er annulaties zijn, worden deelnemers in volgorde van de wachtlijst
gecontacteerd.
3. Annulatie van het kamp:
•

Annulatie tot 6 weken voor de start van het kamp:
• Het deelname geld wordt volledig terugbetaald – 25 euro administratieve kosten.

•

Annulatie van 15 tot en met 30 dagen voor de start van het kamp:
• Het deelname geld wordt voor 75% terugbetaald – 25 euro administratieve kosten.

•

Annulatie van 1 tot en met 14 dagen voor de start van het kamp:
• Het deelname geld wordt voor 50% terugbetaald – 25 euro administratieve kosten.

4. In geval van ziekte, verplichte quarantaine, ongeval,… (wettelijke afwezigheid): uw schriftelijke
aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp bereiken, samen met een
doktersattest. Er wordt een compensatie van de verloren vakantiedagen toegekend en teruggestort op
basis van onderstaande berekening:
o
o
o
o
o
o

Onderbreking voor de 1e dag: 70 % van het deelnamegeld
Onderbreking op de 1e dag: 60 % van het deelnamegeld
Onderbreking op de 2e dag: 50 % van het deelnamegeld
Onderbreking op de 3e dag: 40 % van het deelnamegeld
Onderbreking op de 4e dag: 30 % van het deelnamegeld
Onderbreking op de 5e en laatste dag: geen compensatie mogelijk

5. SwiMove kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de
deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.
6. SwiMove is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van locatie of annulatie van het kamp. Aan
de reeds ingeschreven deelnemers wordt het betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
7. SwiMove 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
ouders/voogd hiervan vooraf verwittigd. Het bedrag zal, overeenkomstig met het aantal gemiste
dagen, na de vakantieperiode terugbetaald worden volgens de regeling van de annulatie bij ziekte.

8. Gelieve alle voorwerpen/kledij te naam tekenen! Dit is belangrijk bij verlies.
9. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen bij Sporta.
10. Roken en alcoholische dranken zijn voor elke deelnemer en begeleider verboden tijdens het volledige
sportkamp.
11. Aansprakelijkheid
• SwiMove kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de laattijdige of niet uitvoeren van een
overeenkomst veroorzaakt door redenen waarover zij geen rechtstreekse controle heeft. Onder
dergelijke overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die SwiMove verhinderen haar
verplichtingen na te komen, waaronder brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, zware
verkeershinder, blokkades, rellen, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van
overheidswege, transportbelemmeringen, faillissement van de opdrachtgever, nalatigheid van
leveranciers, epidemieën, overstromingen, stormen, etc. Deze opsomming is niet limitatief.
12. SwiMove is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het
gevolg zou zijn van door ons geleverde diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. De
aansprakelijkheid van SwiMove is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten.
13. SwiMove is, behoudens grove nalatigheid, niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen.
14. Diefstal, verlies van en schade aan kledij en materiaal van de klant kunnen niet verhaald worden op
SwiMove.
15. Beeldmateriaal
•

Niet-Gericht beeldmateriaal te gebruiken voor reclame-doeleinden binnen SwiMove. Niet
gericht beeldmateriaal of sfeerbeelden zijn foto’s of video’s waarin niet gefocust wordt op één of
meerdere personen, zoals groepsfoto’s.
•

•

Het is belangrijk te weten dat via een mailtje naar swimove@vub.be, op elk moment kan
gevraagd worden om bepaalde foto's te verwijderen of aan te passen ("blurren"), of dat
het recht van het posten van foto's waarop uw kind staat kan worden ingetrokken.

Gericht beeldmateriaal te gebruiken voor interne opleidingen (scholing van onze lesgevers).
Ook kunnen bepaalde beelden gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden, maar hierbij zal
steeds een extra schriftelijke toelating worden gevraagd.

Door uw kind te laten deelnemen aan het SwiMove Lentekamp bevestigt u de algemene
voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden
opgesteld door:

