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Algemene Voorwaarden deelname Kids Beachsport dag Kamp
1. Aanmelden voor het kamp kan alleen via het aanmeldformulier op de site:
https://www.lindobeach.nl/arrangementen-kids-kampen
2. Kosten voor het driedaags kamp zijn € 120,00 per kind.
Een kind kan eventueel ook voor 1 en/of 2 dagen inschrijven.
kosten 1 dag:
€ 50 per kind
kosten 2 dagen:
€ 90 per kind
kosten 3 dagen:
€ 120 per kind
Deze kosten zijn inclusief: 2x beachsport les per dag, onbeperkt drinken, elke dag een
lunch, gezonde tussendoortje(s) en gebruik van alle (sport)materialen en een aandenken.
3. Dagen en tijden zijn van:
09.30 - 10.00 uur
inloop kinderen
10.00 - 10.30 uur

tekenen & spelletjes

10.30 - 12.00 uur

Beachsport les
elke dag een andere beachsport of spel (kan zijn beachrugby,
beachfrisbee, beachvolleybal, o.d.)

12.00 - 13.00 uur

gezonde lunch

13.30 - 14.00 uur

vrije tijd - kind mag kiezen wat hij/zij wil doen

14.00 - 15.30 uur

Beachsport les
elke dag een andere beachsport of spel (kan zijn beachapenkooien,
beachkruip- en klimparcour, beachtennis, o.d.)

15.30 - 16.00 uur

Kinderen kunnen opgehaald worden

4. Indien je het kind eerder wilt brengen of later wilt ophalen dan is dat mogelijk:
Brengen vanaf 08.30 uur. Ophalen tot uiterlijk 17.30 uur.
Hiervoor geld een extra vergoeding van € 5,00 per kind per 15 minuten.
Indien een kind dus ook vroeger wordt gebracht of opgehaald zonder aankondiging bij de
organisatie, wordt dit ook in rekening gebracht.
5. De inschrijving is definitief zodra de betaling is gestort op rekeningnummer:
NL 04 RABO 0166442089 t.n.v. Beachvolleybal Vereniging Beach Life – o.v.v. je naam en
Kids Beachsport dag Kamp en de datum van het kamp.
6. Bij betaling ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Kids Beachsport dag
Kampen.
7. Na de aanmelding ontvang je per mail een bevestiging met verdere informatie over tijden,
aanmelden en betalen.
8. Indien je 5 dagen vooraf aan het kids beachsport dag kamp de inschrijving annuleert, dan
worden 50% van de inschrijfkosten teruggestort.
9. Indien je 3 dagen vooraf aan het kids beachsport dag kamp de inschrijving annuleert, dan
worden 30% van de inschrijfkosten teruggestort.
10. Indien je 24 uur of korter vooraf aan het kids beachsport dag kamp annuleert, dan word er
geen restitutie van de inschrijfkosten gegeven. Ook niet met ziekte gerelateerde redenen.
11. Het kamp gaat door als er minimaal 8 kids in totaal zijn ingeschreven voor het kamp.
Er zit maximum van 10 kids per leeftijdscategorie.
12. De organisatie behoud het recht om groepen samen te voegen bij ongelijk aantal
inschrijving van de leeftijdsgroepen.
13. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding, het totale
kamp te annuleren zonder daar enige verplichtingen te hebben naar de ouder(s) toe. Het
totale inschrijfgeld wordt 100% teruggestort.
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14. Bij annulering van het kamp worden de ouder(s) daar minimaal 48 uur van te voren
hierover geïnformeerd.
15. Bij aanmelding en betaling van het kamp geeft u de organisatie het recht foto’s en video’s
te mogen maken en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden en openbaar te
maken.
Als hier een bezwaar tegen is dan moeten de ouders/verzorgers dit persoonlijk per mail
doorgeven aan de organisatie.
16. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet overgedragen aan derden.
17. Indien u onverhoopt te laat bent met het brengen van uw kind, dan stellen wij dit op prijs
dit door te geven op de dag zelf via 070-3558838.

