1. Algemene voorwaarden
Art 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de geleverde diensten van AquaSISports VOF.
Onze klanten worden geacht ze gelezen en aanvaard te hebben bij inschrijving bij één van onze
diensten.
Art 1.2 Alle facturen dienen betaald te worden op het rekeningnummer die steeds vermeld staat op
onze facturen.

2. Specifieke voorwaarden
Art. 2.1. Sportkampen
Art. 2.1.1. Annulatie van een kamp of eender welke les
Wanneer het inschrijvingsgeld nog niet betaald is, kan u kosteloos annuleren.
Indien u het inschrijvingsgeld reeds had overgemaakt maken wij het verschil tussen annuleren door
ziekte of annuleren met een andere reden. In geval van ziekte dienen jullie de dag zelf een
doktersattest in. Het geld voor de afwezige dagen wordt teruggestort.
Indien u annuleert met een andere reden, kunnen wij het betaalde bedrag niet terugstorten maar
geven wij in ruil een waardebon voor hetzelfde bedrag die u voor een ander kamp bij ons kan
gebruiken.
Art. 2.1.2. Bevestiging van inschrijving
Na inschrijving ontvang je de bevestiging van inschrijving via e-mail samen met een
betalingsverzoek.De deelnemer is pas definitief ingeschreven nadat wij de betaling hebben
ontvangen. Meer informatie omtrent de geplande activiteiten krijgt u precies één week voor aanvang
van het kamp.
Art. 2.1.3. Betalingen
Na het ontvangen van de bankgegevens heeft de deelnemer 7 werkdagen om de betaling uit te
voeren. Wanneer de betaling niet tijdig in orde gebracht wordt vervalt de inschrijving van de
deelnemer.
Art. 2.1.4. Verzekering
Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
Uw kind is enkel verzekerd bij een ongeval tijdens onze activiteiten onder begeleiding van ons of onze
monitoren.
Art. 2.1.5. Eigen materiaal
AquaSISports kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de
door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

Art. 2.1.6.
In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp of lessenreeks
geannuleerd worden of veranderen van locatie. Wij zorgen steeds voor een alternatieve activiteit of
betalen u het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug.
Art. 2.1.7.
Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, uitstappen,
begeleiding, transport, opvang, tussendoortjes en verzekering. Een lunchpakket en drank worden
door de deelnemers zelf meegebracht.
Art. 2.1.8.
De uren van de opvang tijdens een kampweek zijn de volgende:
a. Voor-opvang van 8u30-9u00
b. Na-opvang van 16u00-17u00
Wanneer ouders door omstandigheden te laat zijn, gelieve ons dit te laten weten via 0477/78.80.39
Art. 2.1.9.
De persoonlijke gegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van AquaSISports. Wij
delen nooit de gegevens van onze deelnemers met derden. Deze gegevens worden enkel gebruikt om
toekomstige activiteiten met jullie te delen. Wanneer u wenst daar geen deel van uit te maken kan u
ons hiervan op de hoogte brengen via mail. Nadien wordt u uit dit bestand verwijderd (wet van de
privacy van 8/12/1992).
Art. 2.1.10.
AquaSISports neemt op de kampen foto’s/sfeerbeelden van de activiteiten en van onze deelnemers.
Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, fb-pagina, andere sociale media en andere
publieke doeleinden. Indien U dit niet wenst, gelieve dit te vermelden bij inschrijving van Uw
zoon/dochter.
Art. 2.1.11.
Door de betaling uit te voeren voor eender welk AquaSISports activiteit bevestigt U de algemene
voorwaarden gelezen te hebben en verklaart U zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Art. 2.2. Zwemlessen
Art. 2.2.1. Annulatie van een lessenreeks
- Annuleren indien het inschrijvingsgeld nog niet betaald is: kan kosteloos bij ons.
- Annuleren indien het inschrijvingsgeld reeds betaald is: door medische redenen en gestaafd
door een doktersattest kunnen wij het resterende inschrijvingsgeld terugbetalen.
- Annuleren van een begonnen lessenreeks: kunnen wij niet meer terugbetalen. De resterende
lessen kunnen wel gespaard worden tot een ander moment.

Art. 2.2.2. Bevestiging van inschrijving
Na inschrijving ontvang je de bevestiging van inschrijving via e-mail samen met een betalingsverzoek.
De deelnemer is pas definitief ingeschreven nadat wij de betaling hebben ontvangen. Meer
informatie omtrent de geplande zwemlessen ontvangt u in een mail voor aanvang van de lessenreeks.
Art. 2.2.3. Betalingen
Na het ontvangen van de bankgegevens heeft de deelnemer 7 werkdagen de tijd om de betaling uit
te voeren. Wanneer de betaling niet tijdig in orde gebracht wordt vervalt de inschrijving van de
deelnemer. Het bedrag per lessenreeks is exclusief de kosten voor de ingang van het zwembad. Deze
dienen door de deelnemers zelf bekostigd te worden.
Art. 2.2.4. Verzekering
Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
Uw kind is enkel verzekerd bij een ongeval tijdens onze activiteiten onder begeleiding van ons of onze
monitoren.

Art. 2.3. Sportfeestjes/Verjaardagsfeestjes
Art. 2.3.1. Annulatie van een activiteit
- Annuleren indien de factuur nog niet betaald is: kan kosteloos bij ons.
- Annuleren indien de factuur reeds betaald is: door medische redenen en gestaafd door een
doktersattest kunnen wij het volledige bedrag terugbetalen
- Annuleren indien de factuur reeds betaald is: door niet-medische redenen kunnen wij niet
terugbetalen.
Art. 2.3.2. Bevestiging van je activiteit
Na inschrijving ontvang je de bevestiging van inschrijving via e-mail samen met een
betalingsverzoek.De activiteit is pas definitief ingepland nadat wij de betaling hebben ontvangen.
Art. 2.3.3. Betalingen
Na het ontvangen van de bankgegevens heeft de deelnemer 7 werkdagen om de betaling uit te
voeren. Wanneer de betaling niet tijdig in orde gebracht wordt vervalt de activiteit. Het bedrag wordt
bepaald a.d.h.v. het aantal deelnemers aan de activiteit. De factuur wordt opgemaakt a.d.h.v. het
aantal deelnemers die vooraf werd doorgegeven. Het aantal kan niet meer gewijzigd worden.
Art. 2.3.4. Verzekering
Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
Uw kind is enkel verzekerd bij een ongeval tijdens onze activiteiten onder begeleiding van ons of onze
monitoren.
Art. 2.3.5.
In uitzonderlijke omstandigheden kan een activiteit geannuleerd worden of veranderen van locatie.
Wij zorgen steeds voor een alternatieve activiteit of betalen u het reeds betaalde bedrag terug.

