
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dans-Créa en Spel Kampen: 
 
Inschrijven: 
Inschrijven is verplicht en dient te gebeuren via officiëel inschrijfformulier online: 
www.naikantertainment.com/danskampen  
Inschrijven kan tot de dag zelf, echter enkel als er nog plaats is. Na online inschrijving ontvang je een 
sms ter bevestiging. Let op! Bij verkeerd invullen van mobiele telefoonnummer ontvang je dus geen 
sms. Bij elke nieuwe kamp, wordt er een whatsapp groep aangemaakt waar iedereen in toegevoegd 
wordt. Hier delen we dagelijks extra info en foto`s mee.  
 
Annulatie: 
Bij ziekte van het kind, kan de inschrijving geannuleerd worden. Dit kan enkel bij vertoon van een 
doktersbriefje. In dit geval wordt de volledige kampprijs terugbetaald. Als uw kind tijdens het kamp ziek 
wordt, krijgt u, mits voorleggen van het doktersbriefje, de prijs van de niet-gestarte dagen 
terugbetaald. Indien u beslist om uw kind toch niet te laten deelnemen aan het kamp, dan kan u de helft 
van het kampgeld dat al voldaan is terug vorderen. Dit kan enkel 7 dagen voorafgaand aan het kamp. 
Bij annulering daarna, zal het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. In alle gevallen neemt u zo 
snel mogelijk contact op met verantwoordelijke Naika Giustizieri (gegevens onderaan dit document). Bij 
te weinig inschrijvingen kan de dansschool een kamp annuleren. Wij zorgen er in dat geval voor dat het 
volledige inschrijvingsgeld terugbetaald wordt. 
 
Inbegrepen in de kampprijs: 
Activiteiten, materiaal, begeleiding, accommodatie, verzekering, water en koekje.   
 
Kampafspraken: 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen de kampafspraken volgen. Respect voor anderen en het 
materiaal hoort daar ook bij. Bij herhaaldelijk storend gedrag behoudt de dansschool het recht om 
kinderen te weigeren aan een bepaalde activiteit deel te nemen. De ouders zullen hiervan op de hoogte 
gesteld worden en in het slechtste geval zal de deelnemer het kamp dienen te verlaten. Wanneer een 
deelnemer tijdens het kamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag 
overeenkomstig het aantal dagen waarop niet deelgenomen is, worden terugbetaald.  
 
Toediening medicatie op kamp: 
De ouder verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift over te 
dragen aan de monitor/de verantwoordelijke van de dansschool voor zover dit gedurende de kampuren 
nodig is. De monitor/ de verantwoordelijke verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het 
voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. Hij/zij, of de 
dansschool kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die 
na het toedienen kunnen optreden. 
 
Verzekering: 
De dansschool sluit een verzekering af voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en 
rechtsbijstand voor elke deelnemer aan het kamp. Voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke 
spullen is de dansschool niet aansprakelijk.  
 
Erkenning: 
Wij zijn een erkende vereniging. De kampen voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar zijn fiscaal 
aftrekbaar. Bezorg ons de nodige documenten en wij vullen dit voor je in.  

http://www.naikantertainment.com/danskampen


 
 

Meebrengen: 
• Lunchpakket 
• Navulbare drinkfles 
• Gelieve uw kind speelkledij aan te trekken. 
• Bij zonnig weer: zonnecrème en zonnepet (bescherm uw kind voor de zon door het ’s morgens 

reeds in te smeren met zonnecrème; ’s middags worden ze opnieuw ingesmeerd). 
• Bij regenweer: regenkledij 
• Bij koud weer: warme jas, muts, sjaal en handschoenen 
• Graag alles naamtekenen! 

 
Contact & inschrijvingen/annulaties: 
Naika Giustizieri 
0472639221 
 
 


