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Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden. Daarom vind je hier de voorwaarden die je bij
inschrijving voor één van onze activiteiten aanvaardt.

Voorwaarden
1. Deelnameprijs
De deelnameprijs die je betaalt omvat: overnachting, maaltijden, verzekering,
reistickets (indien van toepassing), begeleiding en materiaal.
Onze vormingen die leiden tot een attest zijn erkend door de Vlaamse Overheid. Indien je een
erkende vorming volgt, betalen heel wat jeugddiensten van steden of gemeenten een deel
van de deelnameprijs terug. Informeer daarom bij jouw gemeente of zij een terugbetaling
voorzien en wat de voorwaarden daartoe zijn.

2. Definitieve inschrijving
a. Voor activiteiten in België
Je inschrijving is pas definitief wanneer wij een ingevulde inschrijving
ontvingen (via post, mail of via onze website) én wanneer het volledige
deelnamegeld werd betaald. Bij inschrijving ontvang je een bevestiging. We
vragen om de betaling binnen de 14 dagen na de inschrijving uit te voeren.
Werd tegen die datum geen betaling ontvangen, dan wordt de inschrijving
geannuleerd en krijgt iemand anders de kans zich in te schrijven.
b. Voor activiteiten buiten België
De internationale projecten werken met eigen deadlines die verschillen van
project tot project. De wijze van inschrijving en van betaling varieert dan ook
en is afhankelijk van het project. Gelieve de specifieke voorwaarden na te gaan
van het project waarvoor je wilt inschrijven.
3. Annulering / uitschrijving
a. Voor een activiteit in België
 Je schrijft je uit tot 14 dagen voor de start van de activiteit: er worden
€ 30,00 administratiekosten aangerekend.

 Je schrijft je uit tijdens de laatste 14 dagen voor de start van de
activiteit: het volledige deelnamebedrag wordt ingehouden, tenzij bij
overmacht. Een bewijsstuk is dan noodzakelijk. Er worden € 30,00
administratiekosten aangerekend.
 Wordt de activiteit door ons geannuleerd, dan betalen we het volledige
deelnamebedrag terug.
b. Specifieke annuleringsvoorwaarden Sjoefoemi 2017
 De inschrijving is definitief vanaf het moment van de betaling.
Deelnemers die ingeschreven zijn en uiteindelijk toch niet naar
Sjoefoemi komen, krijgen het inschrijvingsgeld niet terugbetaald, tenzij
de afwezigheid gestaafd kan worden met een geldig en schriftelijk
bewijs (i.c. doktersbriefje). Wie slechts aan een deel van het weekend
deelneemt, betaalt eveneens 35 euro.
c. Voor een activiteit binnen de EU
 Je schrijft je uit voordat de tickets werden geboekt: er worden € 30,00
administratiekosten aangerekend.
 Je schrijft je uit wanneer de tickets reeds geboekt zijn: het volledige
bedrag van het ticket wordt aangerekend + € 30,00 administratiekosten.
 Wordt de activiteiten door ons geannuleerd, dan betalen we het
volledige deelnamebedrag terug.
 Vliegtuigticket: Valt je annulering onder de annuleringsvoorwaarden
van de verzekering, dan krijg je via die weg het grootste gedeelte van
de kosten van je vliegtuigticket terug. Andere gemaakte kosten kunnen
niet gerecupereerd worden.
d. Voor een activiteit buiten de EU (intercontinentaal)
 Je schrijft je uit voordat de tickets werden geboekt: er worden € 120,00
administratiekosten aangerekend.
 Je schrijft je uit wanneer de tickets reeds geboekt zijn: het volledige
bedrag van het ticket wordt aangerekend + € 120,00
administratiekosten.
 Wordt de activiteiten door ons geannuleerd, dan betalen we het
volledige deelnamebedrag terug.
 Vliegtuigticket: Valt je annulering onder de annuleringsvoorwaarden
van de verzekering, dan krijg je via die weg het grootste gedeelte van
de kosten van je vliegtuigticket terug. Andere gemaakte kosten kunnen
niet gerecupereerd worden.

4. Deelname aan de activiteit
Wie inschrijft voor een activiteit neemt deel aan de totaliteit van de activiteit.
a. Vormingscursussen:
Afwezigheden kunnen niet toegestaan worden (vb. rijexamen, een dagje
vroeger vertrekken omdat je nog op reis wilt gaan …). Een erkende
vormingscursus vormt namelijk één geheel en leidt tot het behalen van een
officieel attest, uitgereikt door de Vlaamse Overheid. Ongeveer twee weken
voor de start van de activiteit ontvang je een folder of bericht met alle
praktische info (juiste aanvangsuur, dingen die je moet meenemen …)
b. Internationale projecten:
Hier worden andere afspraken gehanteerd afhankelijk van het project.

5. Drugs of sterke drank
Drugs en/of sterke drank zijn niet toegelaten. Wie deze dingen meeneemt of gebruikt
op een activiteit wordt op staande voet naar huis gestuurd, zonder terugbetaling van
het deelnamegeld.
6. Gebruik van persoonsgegevens
Jeugddienst Don Bosco vzw houdt jouw persoonsgegevens bij. De wet inzake de
verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992) geeft je het recht om de
informatie over je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of je
persoonsgegevens laten schrappen.
Jeugddienst Don Bosco behoudt zich ook het recht voor de e-mailadressen van de
deelnemers en/of inschrijvende ouder(s) te gebruiken, doch uitsluitend voor eigen
communicatiedoeleinden (zoals het uitnodigen voor andere activiteiten en initiatieven
gerelateerd aan Jeugddienst Don Bosco vzw). De e-mailadressen of andere
persoonsgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.
7. Diefstal en verlies
Jeugddienst Don Bosco vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies
of diefstal van persoonlijke bezittingen zoals gsm, geld en dergelijk. Neem geen dure
dingen mee zoals tablet, fotocamera, laptop, enz. Indien je dit wel meeneemt, weet dan
dat bij beschadiging of verlies er geen financiële vergoeding mogelijk is. Dergelijke
apparatuur wordt op eigen risico meegenomen.
8. Beeldmateriaal
Beeldmateriaal genomen tijdens de activiteiten kan voor publicitaire doeleinden
gebruikt worden binnen Jeugddienst Don Bosco vzw. Met publicitaire doeleinden
bedoelen we hier uitsluitend: het gebruik van het beeldmateriaal op drukwerk (zoals
folders, affiches, brochures …), op online platforms zoals Facebook, website of in een
promotiefilmpje. Het betreft hier publicitaire doeleinden ter bekendmaking en
promotie van activiteiten van Jeugddienst Don Bosco vzw. Wie dit niet wenst, dient

dit voor de start van de activiteit te melden aan het secretariaat van Jeugddienst Don
Bosco vzw, Naamsesteenweg 37 te 3001 Heverlee, tel 016/24 16 20, e-mail:
info@donbosco.be
9. Wie zich inschrijft voor een activiteit van Jeugddienst Don Bosco vzw gaat
akkoord met deze annuleringsvoorwaarden.
10. Contactgegevens:
Voor vragen of meer info:
Jeugddienst Don Bosco vzw
Naamsesteenweg 37
3001 Heverlee
Tel : 016/24.16.20
E-mail : jeugddienst@donbosco.be

