Algemene voorwaarden
● Een inschrijving geldt steeds voor een volledige jongerenvakantie.
● De deelnemers moeten online inschrijven via www.kurioza.eu daar vind je het
inschrijvingsformulier.
○ binnen de week na inschrijving ontvangt u een mail met de bevestiging van uw
inschrijving en een uitnodiging tot betalen. De bevestiging blijft 10 dagen geldig
(na ontvangst van de uitnodiging tot betaling). Gelieve binnen deze periode het
volledige bedrag te betalen, zoniet vervalt de voorrang van inschrijving.Pas
wanneer Circodans vzw het inschrijvingsgeld ontvangen heeft is de inschrijving
definitief. U ontvangt steeds een bevestiging via e-mail. Wens je de betaling te
spreiden, neem dan eerst contact met ons op.
● Wanneer een kamp volzet is, kan er ingetekend worden op een reservelijst.
● Annulatie voor aanvang van het kamp:
○ Annulatie meer dan 35 dagen vóór de start: Het deelnamegeld wordt
terugbetaald -15 euro administratiekosten
○ Annulatie van 25 tot en met 35 dagen vóór de start: 60 % van het
deelnamegeld wordt terugbetaald. (-15 euro administratie)
○ Annulatie van 10 tot en met 25 dagen voor de start: 40% van het deelnamegeld
wordt terugbetaald. (-15 euro administratie)
○ Annulatie vanaf 10 dagen voor de start: 25% van het deelnamegeld wordt
teruggestort. (-15 euro administratie)
○ Bij annulatie met gegronde (geattesteerde) reden kan het inschrijvingsgeld van
de jongerenvakantie mits het betalen van €15 administratiekosten als tegoed
bewaard worden. Dit tegoed blijft geldig tot 14 maand na de kampdatum.
○ Betaalde sportkampen die geannuleerd worden zonder geldig doktersattest
kunnen in de volgende jaren niet heropgenomen worden.
● Annulatie tijdens het kamp: (dit kan alleen met een doktersattest)
In geval van ziekte of ongeval: 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. De terugbetaling wordt berekend via volgende formule:
(totale inschrijvingsprijs / totale duur van het evenement in dagen) x het aantal
volledige dagen dat de deelnemer niet kan komen - €15 administratiekost. Wordt er
zonder doktersattest geannuleerd tijdens de jongerenvakantie is er geen terugbetaling
mogelijk.
● Annulatie door covid: Indien we genoodzaakt zijn de vakantie te annuleren wegens
covid-19 dan wordt het volledige bedrag - €15 administratiekosten als te goed
bewaard worden. Deze tegoed waarde blijft 14 maanden geldig.
● Kurioza kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan
de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.
● Kurioza behoudt zich het recht een jongerenvakantie te annuleren of van locatie te
wijzigen . De reeds ingeschreven deelnemers worden bij annulatie het volledige
bedrag terugbetaald. Bij wijziging van locatie hebben zij de keuze om mee te
verhuizen of hun geld volledig terug te vorderen

● Kurioza is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of annulatie van
stage-specials. Het verschil in prijs met een gewone stage wordt terugbetaald bij
annulatie van voorziene stage-specials. Indien bij de circusstages de daguitstap niet
doorgaat wordt er financieel niet tegemoet gekomen.
● Toelating om vóór het einde van het kamp naar huis te gaan, zal enkel in dringende
gevallen gegeven worden en alleen na persoonlijk contact met de kampleiding.
(Hiervoor wordt echter geen prijsvermindering voorzien).
● Kurioza 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. (min 15 euro administratiekosten)
● Gelieve alle voorwerpen/kledij te naamtekenen! Dit is belangrijk bij verlies. Verloren
voorwerpen kunnen worden afgehaald op het
Kurioza secretariaat, Haardstedestraat 57, 9000 Gent en dit op afspraak.
● Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Bij vragen over de
verzekering kan u steeds terecht bij ons.
● De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het databestand van Kurioza.
Kurioza kan ook uw naam en adres doorgeven aan derden met interessante
informatie voor u. Deelnemers die dit niet wensen, kunnen telefonisch verwittigen en
dan wordt u verwijderd uit onze bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992)
● Roken en alcoholische dranken zijn voor elke deelnemer en begeleider verboden
tijdens het volledige sportkamp.
● Wie nog beschikt over een tegoed bon kan die voor gelijk welke stage gebruiken.
● Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten: eventuele externe activiteiten,
water, vieruurtje, professionele begeleiding, verzekering, materiaal, accommodatie.
Tijdens de circusstages worden lunchpakket en extra drankjes door de deelnemers
zelf meegebracht. Voor Sufin’ Circus en Entre Nous is er een all-in formule.
● Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, maximaal 5 werkdagen na het kamp.

Documenten
● Fiscale attesten: Per dag van deelname aan de Kurioza sportkampen, ontvangt u van
ons een fiscaal attest t.w.v. 11,20€ /dag, in te brengen bij uw belastingsbrief, ongeacht
hoeveel dagen per jaar. Eén maand na afloop van het sportkamp bezorgen we via
e-mail het fiscaal attest voor het aantal deelgenomen dagen. Zo kost een volledige
week sportkamp bij Kurioza eigenlijk niet de prijs die u betaalt, maar (na uw
belastingaangifte) 56 € minder (voor 5 dagen)! Met onze grote dank voor de
bereidwillige medewerking en steun van de stad Torhout!
● Ziekenfonds: De documenten voor het ziekenfonds/werk/... worden per mail mee op
gestuurd samen met het fiscaal attest, deze kunnen gewoon afgedrukt worden en
toegevoegd aan elk aanvraagformulier. Ze worden niet meer afgegeven op het
sportkamp! Via uw Ziekenfonds (afhankelijk van uw Ziekenfonds) kan u een
tegemoetkoming (terugbetaling of korting) bekomen.

Foto’s en video
● Circodans vzw neemt tijdens de vakanties soms foto’s of beeldmateriaal van de
activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen ook gemaakt worden voor de
website, Facebook, de flyer en andere publicitaire doeleinden. Er worden geen
compromitterende, delicate of indiscrete foto's gebruikt. Indien u niet wenst dat een
foto van uw kind hiervoor gebruikt wordt, kan u ons dit schriftelijk te melden, en stuur
ons, na uw inschrijving, een foto van uw kind zodat we weten om welke deelnemer het
gaat. Indien u ons geen bericht met foto stuurt, dan verklaart u zich uitdrukkelijk
akkoord met het gebruik van de foto's voor promotionele doeleinden. Uiteraard zal
Circodans vzw uw keuze respecteren.
● Indien u graag de foto's van uw kind ontvangt, dan sturen we u die gratis door via
e-mail op eenvoudige aanvraag.
● Proficiat u hebt ook onze laatste zin gelezen!

