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Slampamper VZW 
Annonciadenlaan 26 

3130 Begijnendijk 
 

Ondernemingsnr: 0829.359.403 

	
REGLEMENT INSCHRIJVING ZOMERKAMP 

1. Inschrijven  

• Inschrijven kan enkel via de inschrijvingenpagina op onze website nadat de inschrijvingen 
zijn geopend.  

• Enkel voor kinderen van hetzelfde gezin, ingeschreven op eenzelfde adres. 
• Enkel voor kinderen van het 1e tot en met het 6e leerjaar. 
• Inschrijven door andere personen dan de ouders is toegestaan. 
• Maximum 3 inschrijvingen per persoon. 
• Telefonisch inschrijven of via e-mail zonder inschrijvingsformulier is niet mogelijk.  
• Inschrijven is slechts mogelijk zolang er plaatsen vrij zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen voor 

het kamp behoudt Slampamper VZW het recht om deze activiteit te annuleren en wordt het 
inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.  

• Indien het kamp bij inschrijving volzet is, kan men het kind op de wachtlijst laten zetten door 
het invullen van het inschrijvingsformulier. Bij het vrijkomen van plaatsen, worden de 
deelnemers op de wachtlijst in volgorde van aanmelding gecontacteerd. Men gaat geen 
financiële verbintenis aan door het kind op de wachtlijst te laten plaatsen.  

• Binnen de 10 dagen na de inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail van de inschrijving 
met bijkomende betalingsinformatie.  

• Inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsformulier en na volledige 
betaling. 

• Slampamper VZW behoudt het recht om de inschrijving te annuleren op eender welk 
moment indien het reglement niet gevolgd wordt. 

• Slampamper VZW hanteert bij inschrijving geen voorrangsregels. 
 

2. Betaling inschrijvingsgeld  

• Het inschrijvingsgeld kan enkel betaald worden via overschrijving.  
• De inschrijving is definitief als het deelnamegeld betaald werd. Na de betaling ontvangt u nog 

een bevestigingsmail indien de betaling goed ontvangen is.  
• Mensen met een openstaande factuur kunnen niet inschrijven voor het kamp. 
• Indien u niet betaalt tegen de vooropgestelde datum dan wordt de inschrijving geannuleerd. 

3. Annulatie 

• Voor het kamp kan er kosteloos geannuleerd worden tot 1 juni. Na deze datum wordt het 
inschrijvingsgeld slechts voor 50% terugbetaald. 

• Bij annulatie na 1 juli wordt het inschrijvingsgeld slechts voor 30% terugbetaald. 
• Bij annulatie minder dan 8 dagen voor aanvang van het kamp wordt het inschrijvingsgeld niet 

meer terugbetaald. 
• Annuleren dient steeds schriftelijk of via mail te gebeuren via 

inschrijvingen@slampamper.be. 
• Indien het kamp om organisatorische redenen niet kan doorgaan, wordt het deelnamegeld 

integraal terugbetaald.  
• Het deelnamegeld wordt volledig terugbetaald bij annulatie wegens ziekte of een ongeval, op 

voorwaarde dat de annulatie gebeurt voor aanvang van het kamp en mits voorlegging van 
een doktersattest. Dit doktersattest dient binnen de 5 werkdagen na de annulatie aan 
Slampamper VZW bezorgd te worden.  
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4. GDPR 

Persoonsgegevens  

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 blijft 
onverminderd van kracht. De persoonsgegevens die aan Slampamper VZW worden 
meegedeeld, kunnen enkel worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de 
aangehaalde wet. De gegevens worden verzameld in de bestanden van Slampamper VZW 
en kunnen worden gebruikt voor het doorsturen van informatie betreffende het kamp of de 
vereniging. U hebt recht op inzage en correctie. Slampamper VZW zal de verstrekte 
gegevens onder geen enkel beding aan derden doorgeven.  

Beeldmateriaal 

Deelnemers kunnen tijdens hun deelname aan het kamp gefotografeerd of gefilmd worden 
door de VZW. Deze foto’s kunnen gebruikt worden op de website, folders, sociale media of 
andere publicaties in VZW-verband . Ouders, contactpersonen of deelnemers hebben geen 
auteursrechten op deze foto’s. Indien u dit niet toestaat kan dit vermeld worden op het 
inschrijvingsformulier. 

 


