ALGEMENE VOORWAARDEN DANSKAMP AAN ZEE
1. Men kan enkel inschrijven voor een volledige kampweek.
2. De deelnemers kunnen telefonisch of via de website reserveren voor ons danskamp. U ontvangt dan een uitnodiging tot betaling. Pas na
betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief.
3. Na het ontvangen van het overschrijvingsformulier heeft de deelnemer tien werkdagen om de betaling uit te voeren. Wanneer de
betaling ons niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de optie en wordt de plaats doorgegeven aan een reservekandidaat.
4. Annulatie van het danskamp aan zee:
* Indien het kamp nog niet betaald was, dan kunnen wij de inschrijving kosteloos annuleren tot 1 week voor aanvang.
* Indien het kamp reeds betaald was, dan zijn er 2 mogelijkheden:
a. In geval van ziekte of ongeval: uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen voor het kamp bereiken, samen
met een doktersattest.
Het inschrijfbedrag (- €50 administratiekosten) zal teruggestort worden.
b. In alle andere gevallen: U laat ons op voorhand schriftelijk weten dat de inschrijving niet kan doorgaan. Wij sturen u een tegoedbon op
t.w.v. het inschrijvingsbedrag (- €50 administratiekosten) die u kunt gebruiken voor de betaling van een ander kamp of een dansles bij
Danzateljee binnen hetzelfde dansjaar. Niet geldig voor het danskamp aan zee anno 2019.
5. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
6. Danzateljee kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte
persoonlijke voorwerpen.
7. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden en betalen u het reeds betaalde
inschrijvingsgeld integraal terug.
8. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang, verzekering en maaltijden.
9. Vakamptie neemt op de kampen foto's van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor de website, de
brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk
te melden. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit
respecteren.
10. Via uw ziekenfonds en via sommige werkgevers kan u een tegemoetkoming verkrijgen. U kan het document hiervoor opsturen
naar Danzateljee (tot 5 dagen voor het kamp) of afgeven bij de start van het kamp zelf. Gelieve de persoonlijke gegevens reeds in te vullen.
Door de betaling uit te voeren voor ons danskamp aan zee, bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich
akkoord met de algemene voorwaarden.

