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Deelnemingsvoorwaarden, inschrijving en betaling
Art. 1. De activiteiten staan open voor iedereen die voldoet aan de leeftijdsgebonden 
deelnemingsvoorwaarden (geboortedata).

Art. 2. De Gympies Keerbergen vzw richt sportkampen in, met verschillende disciplines uit de 
gymnastiek. Het hoofddoel is dat kinderen volgens hun eigen kunnen en niveau en op een 
fijne manier iets kunnen bijleren. We staan voor kwaliteit, niet louter voor kinderopvang.

Art. 3. Deelname is enkel mogelijk mits inschrijving via de website 
(www.gympies.be/zomerkampen) én betaling van het inschrijvingsgeld online.  

Art. 4. Het inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, 
opvang en verzekering. Lunchpakket, tussendoortjes en drank worden door de deelnemers 
zelf meegebracht.

Annulering wegens overmacht (Corona)
Art. 5. Bij annulering door overheidsmaatregelen in het kader van de Corona-crisis wordt het 
eventueel reeds betaalde inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

Annulering door de inschrijver
Art. 6 Elke annulering dient schriftelijk te gebeuren en leidt tot een annuleringskost van 15 
euro per individuele deelnemer.

Gebeurt de annulering minstens 30 dagen vóór de activiteit, dan wordt het betaalde 
inschrijvingsgeld, verminderd met bovenvermelde annuleringskost, terugbetaald.

Gebeurt de annulering binnen 30 dagen vóór de activiteit, dan is er naast de bovenvermelde 
annuleringskost ook een administratieve kost verschuldigd, die 50 % van het 
inschrijvingsgeld bedraagt.

Bij een annulering wegens ziekte of ongeval van de deelnemer wordt, ongeacht het tijdstip 
van de melding, enkel de annuleringskost van 15 euro in rekening gebracht op voorwaarde 
dat De Gympies Keerbergen vzw onmiddellijk en voorafgaandelijk aan de activiteit en aan de 
hand van een origineel gedateerd medisch attest, hiervan op de hoogte gesteld wordt.

Indien een deelnemer zonder voorafgaande verwittiging niet komt opdagen voor een 
activiteit, wordt er geen enkele terugbetaling gedaan.

Verzekering
Art. 7. Elke deelnemer is tijdens de activiteiten evenals op weg van en naar de activiteiten 
verzekerd voor lichamelijke ongevallen via de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. Deze 
dekking heeft betrekking op de medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds van 
de deelnemer en volgens de officiële Riziv barema’s. De burgerlijke aansprakelijkheid voor 
lichamelijke letsels en materiële schade aan derden is verzekerd tot een bepaald bedrag. Bij 
eventuele ziekte van een deelnemer tijdens het sportkamp geldt de eigen ziekteverzekering 
van de deelnemer. 

→ Bijzondere voorwaarden van de verzekering

http://www.gympies.be/zomerkampen
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/gymfed/media/ec94d06245bfeb43ba0f0b411e0a84ab.pdf
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Art. 8. Indien een deelnemer schade berokkent aan materiaal of uitrusting van De Gympies 
Keerbergen vzw, wordt hiervoor een schadevergoeding geëist van de deelnemer, minstens 
gelijk aan de kostprijs van de herstelling en/of de aankoop van het beschadigde materiaal.

De Gympies Keerbergen vzw is, behoudens grove nalatigheid, niet verantwoordelijk voor 
lichamelijke ongevallen. Diefstal, verlies of beschadiging van kledij en materiaal van de 
deelnemer kunnen niet verhaald worden op De Gympies Keerbergen vzw.

Privacybeleid
Art. 9. De inschrijver en de deelnemer aan de activiteiten gaan ermee akkoord dat hun 
persoonsgegevens worden opgeslagen in één of meer klantenbestanden. De desbetreffende 
klantenbestanden behoren uitsluitend toe aan De Gympies Keerbergen vzw, Bakestraat 13A, 
3140 Keerbergen.

De Gympies Keerbergen vzw respecteert de privacy van alle inschrijvers en deelnemers en 
draagt er zorg voor dat de verschafte persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in 
overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, worden 
behandeld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder de uitdrukkelijke en 
schriftelijke toestemming van de inschrijver en/of deelnemer.

De persoonsgegevens die de inschrijver via de website van De Gympies Keerbergen vzw 
meedeelt, worden uitsluitend gebruikt voor de administratie rond de inschrijving voor de 
activiteit.  Bijkomende vragen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens door De Gympies 
Keerbergen vzw kunnen worden voorgelegd via info@gympies.be.

Art. 10. Tijdens de activiteit zullen er één of meerdere groepsfoto’s van de deelnemers 
genomen worden, die nadien op de website of op Flickr kunnen worden gepubliceerd. 
Bovendien kunnen er ook niet-gerichte sfeerbeelden van de activiteiten worden 
gefotografeerd met het oog op het eventuele gebruik voor eigen sport promotiecampagnes 
op de eigen website, facebookpagina en brochures. De inschrijver kan ten alle tijden vragen 
om een bepaalde foto offline te halen door een e-mail te sturen naar info@gympies.be.

Varia
Art. 11. Het inschrijvingsgeld voor deelnemers onder de 12 jaar is fiscaal aftrekbaar op 
voorwaarde dat de inschrijver de deelnemer fiscaal ten laste heeft. De Gympies Keerbergen 
vzw stuurt automatisch de benodigde attesten aan de inschrijvers die aan de voorwaarden 
voldoen.

Art. 12. In geval van klachten raden we aan om in eerste instantie de kampverantwoordelijke 
persoonlijk aan te spreken. Binnen een termijn van 30 dagen na de feiten kan ook een mail 
gericht worden aan info@gympies.be

Art. 13. Door de betaling te voldoen voor de zomerkampen van De Gympies Keerbergen vzw, 
bevestigt de inschrijver de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaren de 
inschrijver en deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.
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