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Beste ouders 
 
We verlangen allemaal naar vakantie. Je wil de rust opzoeken of net kiezen voor de actie en 
je eens goed uitleven.  
Maar kan ik mijn wensen wel waarmaken met ons zorgenkind erbij? Zal mijn vakantie geen 
zorgvakantie worden waarvan ik vermoeider thuiskom dan ik vertrokken ben. Herkenbaar??? 
 
Dankzij Het Balanske staat er een ploeg super enthousiaste, ervaren animatoren klaar om je 
welkom te heten op onze gezinsvakantie en je droom waar te maken. Een super vakantie voor 
jou en voor je kind(eren). 
 
 
Laten we enkele ouders aan het woord: 
“ Ik was ongerust in het begin maar ik moet toegeven: de animatoren laten mijn kind dingen 
doen die ik nooit voor elkaar zou krijgen terwijl ze de veiligheid niet uit het oog verliezen…” 
“ Ook als het moeilijk was werd er alert gereageerd door de animatoren. Als er een probleem 
was of iets misliep werd dit eerlijk gezegd en besproken met mij als ouder, dat schept 
vertrouwen.” 
 
“ De verzorging van mijn kind is uitgebreid en neemt heel wat tijd in beslag maar ik zag al gauw 
dat alles in goede handen was. Dat was een hele opluchting! “ 
“ Alleen bij het Balanske heb ik de één op één begeleiding gevonden die mijn kind nodig heeft 
om toch erbij te kunnen zijn of juist apart van de groep een eigen aanbod te krijgen. Chapeau 
voor de hechte groep van animatoren die dit mogelijk maken want ik weet heel goed hoe 
zwaar dit is.” 
 
“ Dat ze met al die verschillen in de groep er toch voor weten te zorgen dat iedereen aan bod 
komt. Dat vind ik straf!” 
“ Ik zie de meeste Brussen meedoen maar als ze willen kunnen ze ook iets apart gaan doen 
met hun ouders, … “ 
 
“ Het is niet goedkoop maar elke euro waard. Dit is de enige week in heel het jaar dat we echt 
vakantie hebben …” 
“ Echt eigen tijd voor jezelf hebben in de voormiddag, namiddag en ’s avonds terwijl je weet 
dat je kinderen zich amuseren, dat is echt luxe…” 
 
 
Waarop wacht je nog om in te schrijven op een van onze vakantieweken ( één week in juli en 
één week in augustus). Wij staan klaar om mee borg te staan voor een superfijne week waar 
je als ouder kan zien en genieten van het plezier van je kinderen.  En waar je zelf echt de kans 
hebt om je eigen ding te doen (genieten van een boek, een uitstap maken, samen in groep 
iets doen, sporten, ...).  
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Vakantiebestemming  

Onze vakantiegegevens! 
 
Park  : Roompot Klein Vink Arcen 
 
Periode : Vrijdag 8 juli t.e.m. vrijdag 15 juli 2022 
    Vrijdag 19 augustus t.e.m. vrijdag 26 augustus 2022 
 
 
Adres : Klein Vink 4, 5944 EX Arcen (Nederland) 
 
 
Website van het park: https://www.roompot.be/vakantieparken/nederland/limburg-nl/klein-

vink/  

 
 
  

https://www.roompot.be/vakantieparken/nederland/limburg-nl/klein-vink/
https://www.roompot.be/vakantieparken/nederland/limburg-nl/klein-vink/
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De omgeving via google earth 
 

Landelijke omgeving 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Park plattegrond link naar plattegrond  

  

https://cdn.roompot.com/syssiteassets/parken/_plattegronden/plattegrond_kleinvink-2021.pdf
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De weg naar ‘Roompot Klein vink Arcen’ 
 

Volgens Google maps vanuit het Balanske 
Afstand : +/- 140 km 
Reistijd : +/- 2u  
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Wat is er op/in het park te beleven? 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

Zwembadfaciliteiten 
 

✓ Overdekt en buiten 
zwembad 

✓ Peuter- en kinderbad 
✓ Massage en wellness 
✓ Solarium 

Voor de jongsten 
 

✓ Speeltuin(en) 
✓ Speeltoestellen 
✓ Trampoline 
✓ Kinderspeelhoek 
✓ Koos (huis) 

Wandelen en fietsen 
 

✓ Fiets verhuur 
✓ Nationaal park  
✓ Waterfietsen & Kano 

✓ Verschillende 
sporten 

✓ Wandelroutes  
✓ Vissen 
✓ … 
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Vrije tijd 
 

✓ Biljardtafel 
✓ Glow Golf 
✓ Jeu-de-boules 
✓ Tafeltennis  
✓ Lasergame 

 

Horeca 
 

✓ Broodjesservice 
✓ Afhaalservice  
✓ Eetcafé en bar  
✓ Snackbar  
✓ Parkshop / grote 

supermarkt 
✓ Wasserette 
✓ Café 
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Vernieuwde faciliteiten: 
Indoor Fun & Café 

 
✓ De jongste gasten 

kunnen hier genieten 
van een totaal 
vernieuwde kidszone. 
Inclusief VR-technologie, 
touchscreens, 
vloerprojecties en een 
LED wall.  

✓ Een leuke mix van 
belevingen en 
activiteiten met digitale 
ervaringen, workshops, 
een unieke indoor 
speelbeleving en het 
ontdekken van de regio. 

✓ In de nesthuizen 
ontdekken ze 
bouwkasten met speel- 
en bouwblokken, 
prentenboeken en 
knuffels. En de 
spelconsoles in de 
bovenste ruimte vallen 
vast en zeker in de 
smaak bij de oudere 
broers en zussen.  
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De ligging van je vakantiewoning 
 

 

 

 

 

 
  

De infrastructuur: 
 
Twaalf vrijstaande vakantiewoningen voor 
max. 6 personen. 

- Waarvan 2 voor de animatoren en 
hun kookouders 

- De waarschijnlijke locatie van de 
bungalows vindt u op onderstaande 
kaart 
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De uitrusting van je vakantiewoning 
 

 

Bungalow Type KVR6B Comfort 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De woning  
 

✓ 87²m 
✓ Vrijstaand 
✓ Drie slaapkamers 
✓ 2 badkamers op het 

bovenverdiep 
✓ Twee verdiepingen 
✓ Vloerverwarming in 

living 
✓ Inpandige berging met 

wasmachine 
✓ Infrarood sauna 
✓ Apart toilet 
✓ Gratis wifi 
✓ 2 parkeerplaatsen aan 

de woning 
✓ Sommige tuinen zijn 

afgespannen 
✓ Rookvrij  
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 De indeling kan per huisje verschillen.  
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Badkamer/sanitair 

✓ Badkamer met ligbad 
en/of douche en 
wastafel 

✓ Aparte toiletten 
✓ Thermostaatkranen 
✓ Regendouche  
✓ Sauna  
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De keuken is uitgerust met 
 

✓ Open keuken 
✓ Combimagnetron 
✓ Vaatwasser 
✓ Standaard 

keukeninventaris 
✓ Koffie pad apparaat 
✓ Waterkoker  
✓ Kookfornuis  

In de woonkamer is 
aanwezig 

 

✓ Smart-tv 
✓ Vloer verwarming 
✓ WIFI gratis 
✓ Zithoek 
✓ Eethoek 
✓ Enkele 

accommodaties 
beschikken over een 
sfeer haard 
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Afwijkingen bij de indeling, beelden, beschrijving en afgebeelde accommodatieplattegronden zijn mogelijk.  

Slaapkamers 

✓ 3 slaapkamers met 
6 x 1 
persoonsbedden 
van 210 cm. 

✓ Boxspring bedden.  
✓ Bedden voorzien 

van dekbedden en 
hoofdkussens 

✓ 1 van de 
slaapkamers ligt 
beneden 

✓ TV op 1 of meer 
slaapkamers 

Mogelijke extra’s 
 

✓ Kinderbed 
✓ Kinderstoel 
✓ Traphekje 
✓ Huisdieren welkom 
✓ Koffiecupapparaat 
✓ Loungeset buiten 
✓ Terrasverwarmer 
✓ Tuinomheinding 
✓ Zonneligbedden 
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Enkele suggesties voor een geslaagde vakantie 
 

Uitstapjes in de omgeving 

 

Thermaal Bad Arcen 

  Relaxen  

Franz Pfanner Huis 

  Cultuur  
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Hertog Jan Brouwerij 

  Streekbier  

 

Rosarium Lottum  

 Tuinen 
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’t Zoemhukske 

 Bijen, bloemen en vlinders 

 

Odapark 

 Kunst (en muziek) in de natuur 
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Toverland 

 Attractiepark  

 

Fun forest 

 Klimpark 

 

 

Meer tips: https://www.roompot.be/vakantieparken/nederland/limburg-nl/klein-vink/   

https://www.roompot.be/vakantieparken/nederland/limburg-nl/klein-vink/
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Wat kost dit allemaal 
Prijs  

Periode Prijs 6p 
08/07 - 15/07/2022 € 2024  

€ 2024 19/08 - 26/08/2022 
 
 

Inclusief - Huur vakantiewoning voor 6 personen 

- Gebruik zwembad  

- BTW en gemeente heffingen 

- Bijdrage huur van 2 bungalows voor 

animatoren/kookouders 

- Bijdrage eten voor animatoren/kookouders 

- Bijdrage materiaal voor activiteiten 

- Bijdrage vervoer animatoren/kookouders 

- Eindschoonmaak 

- Bedlinnen voor elke persoon die is ingeschreven 

- Reserveringskosten 

- Wifi  

 

Onderstaand vindt u een kostenraming terug 

 

Exclusief - Opgemaakte bedden bij aankomst 

- Handdoekenpakket 

- Keukenhanddoekenpakket 

- Gebruik fietsen 

- De bijdrage voor de daguitstap van de kinderen 

- Eigen activiteiten 

- Annulatie verzekering 
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Kostenraming 
 
Bijdrage animatoren bungalow 
Bijdrage huur 2 bungalows animatoren/kookouders: €2525 
Waarborgsom: €200 
Eindschoonmaak 2 bungalows animatoren: €164.9 
Parklasten berekend op 10 animatoren en 3 kookouders: €264.81 
Reserveringskost: €9.16 
Bedlinnen berekend op 10 animatoren en 3 kookouders: €126.1 
 
Totaal €3290 / 10 gezinnen = €329 
 

Bijdrage algemene kosten begeleiding  
Kost maaltijden & drank animatoren, 4- uurtjes, recepties, brunch terugkommoment: €1495 
Kost vervoer: prospecties, busje Kalebas, eigen vervoer kookouders/animatoren: €600 
Kost klein materiaal: €100 
 
Totaal €2195 / 10 gezinnen = €219.5 
 

Prijs bungalow gezinnen 6p 
Bungalow: €1190 
Waarborg bungalow: €100 
Eindschoonmaak: €82.45 
Reserveringskost: € 4.58 
Parklast gerekend op 6 personen: €140 
Bedlinnen: €58.2 
 
Totaal €1575.23 bijdrage per gezin 

 

Algemeen 

329+219.5+1575.23 = €2123.73 

Min € 100 sponsoring vanuit het Balanske 

Totaalprijs: €2023.73 

 

Als uw bungalow in orde is, krijgt u nadien de waarborg terug = €120 terugstorting. 

€100 eigen bungalow en €20 bijdrage aan de animatoren bungalow. 

 

Totaalprijs bungalow na terugstorting: €1904 

 
 

Indien u vragen heeft rond de financiële haalbaarheid van uw vakantie, gelieve voor 19 
september een seintje te geven aan Sophie Massy via Sophie@balanske.be of 016/639021  

mailto:Sophie@balanske.be
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Wat mag je van ons verwachten? 
 
Enkele weken voor het vertrek worden alle gezinnen uitgenodigd voor een 
informatienamiddag.  Het is de bedoeling dat dan: 

• de vakantie grondiger wordt toegelicht; 

• praktische regelingen worden getroffen; 

• de gezinnen en animatoren kennis maken (of elkaar terug zien); 

• vakantieverantwoordelijken en animatoren stellen zichzelf en hun programma voor 
 
Die informatienamiddag is een gezellig voorsmaakje van de vakantie, een tas koffie, een babbel 
en een ......tot dan! 
 
Wat je zeker van ons mag verwachten: 

• een inzet van 100 % om u DE  vakantie van uw leven te waarborgen. 

• je kan met het hele gezin een volledige week genieten; zelf je dag indelen, zelf plannen, al 
dan niet deelnemen aan het aangeboden programma. 

• ondertussen worden jouw kinderen opgevangen door enthousiaste monitoren. 
 

 

 

 

 

 

 
 
En met de financiële bijdrage van Het Balanske. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Met dank alle animatoren van het 
Balanske en vrijwillige 
vakantieverantwoordelijken voor hun 
engagement.  Om elke dag een 
glimlach te toveren op jullie gezicht. 
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Wat verwachten we van jou? 
 
 
1 aanspreekpunt Tijdens de vakantie is de vakantieverantwoordelijke het 

aanspreekpunt voor: 

o Huur extra lakens (nog wel extra te betalen) 

o Defecten in je vakantiewoning 

o Een fijne babbel 

o … 

 

Waarom? Je kan met al je vragen bij ons terecht. Zo hoef je zelf 

niet naar de receptie. 

 

Actieve deelname Heb je de intentie om je kinderen/gasten zoveel, en zo maximaal, 

mogelijk te laten deelnemen aan de activiteiten georganiseerd 

door de animatoren, geen probleem, maak snel je inschrijving in 

orde. 

 

Twijfel je, hou dan rekening met onze verwachtingen.  Wij hopen 

jullie kinderen/gasten voor minimum ½  tot 2/3 van de tijd aan de 

animatoren toe te vertrouwen.  D.w.z dat de kinderen deelnemen 

aan. 

o de daguitstap (indien die georganiseerd wordt)  

o gemiddeld min 1 dagdeel/dag aan de activiteiten, 

georganiseerd door de animatoren, deelneemt. 

Dagdeel Van …tot … 

1 10.00u – 12.00u 

2 14.00u – 18.00u 

 

Waarom? Zoveel mogelijk gezinnen de kans te geven deel te 

nemen aan deze vakantie. 

 

Bezoekers Bezoek blijft altijd welkom.  

Wil je de bezoekende kinderen laten meespelen? Stem dit 

minimum 1 dag op voorhand af met de hoofdanimatoren. 

Of dit mogelijk is, is afhankelijk van de geplande activiteiten, de 

aanwezige kinderen, … 
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Waarom? 

Enerzijds o.w.v praktische voorbereiding? O.a. zijn er voldoende 

4-uurtjes?  

Anderzijds willen we dat de animatoren zich kunnen concentreren 

op alle ingeschreven kinderen en brussen om zo de hoge kwaliteit 

van de begeleiding voor onze kinderen met een beperking te 

blijven garanderen. 

 

Oppas Wil je ’s avonds nog eens even alleen opstap, dan kan je nog 

beroep doen op de animatoren die mee zijn op vakantie.  Van +/-

20:00u tot +/-24:00u, concrete afspraken met de 

vakantieverantwoordelijke. 

Volledig vrijblijvend aanbod. 
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Alles wat je moet weten om in te schrijven 
 
Inschrijvings- 
formulier 

Iedereen die mee wil deelnemen aan deze vakanties kan zich 
inschrijven.  Inschrijven doe je alleen met het online 
inschrijvingsformulier (website Het Balanske). Het Balanske 
aanvaardt geen inschrijvingen die uitsluitend mondeling of 
telefonisch gebeuren. 
 

Selectieprocedure In elke vakantieperiode kunnen maximum 10 gezinnen mee. Zijn 
er meer dan 10 inschrijvingen voor een vakantieperiode dan 
worden volgende acties ondernomen:  

1. aan de animatoren wordt gevraagd of zij voldoende 
animatoren kunnen vinden voor een grotere groep 

en 
2. bijkomende vakantiewoningen worden gereserveerd 

 
Indien beide acties geen positief resultaat opleveren, dan wordt 
door loting wordt bepaald wie er mee kan. 

 

Geldigheid inschrijving Je inschrijving is pas geldig indien het inschrijvingsformulier online 
is ingevuld voor 26 september 2021 . 
 

Annulatie- en 
reisverzekering 

De gezinswerking heeft geen annulatieverzekering en geen 
reisverzekering afgesloten.  Hiervoor dien je zelf te zorgen! 
 
Na inschrijving vragen we om rekening te houden met tijdige 
betaling, zoals aangegeven bij bevestiging. Annulatie dient ook 
tijdig te gebeuren.  

- Bij vroegtijdige annulatie kan een deel van het bedrag soms 
teruggetrokken worden. Een resterend bedrag ben je verplicht te 
vergoeden omdat deze kosten (animatorenkosten bv.) hoe dan ook 
gemaakt worden.  

- Bij laattijdige annulatie zal er teruggegrepen moeten worden naar 
een eigen annulatieverzekering. Het Balanske kan hier niet in 
tussenkomen. 

 

Voor een reisverzekering kan je terecht bij het park zelf, bij je 
verzekeringsmaatschappij of bank… 
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Aantal personen/ 
vakantiewoning 

Het Balanske heeft standaard een vakantiewoning voor 6 personen 
gereserveerd.  

Betalingstermijn Dit zal in twee fases verlopen: 
Fase 1: voor 3/10/2021: 50% van het totaalbedrag van de 
gekozen vakantieperiode (€1012) 
Fase 2: voor 06/03/2022: de resterende 50% van het totaalbedrag 
van de gekozen vakantieperiode. (€1012) 
 
Indien de eerste schijf niet op tijd betaald is, zal uw vakantie 
inschrijving niet aangenomen worden. 

Vragen Heb je nog vragen of wil je nog meer informatie, aarzel dan niet 
om contact te nemen met Sophie Massy 
Telefonisch op het nummer 016/63.90.21 of via mail 
sophie@balanske.be 
 

Samenvatting De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 26 september 2021 
 

Je inschrijving is pas definitief na toezegging door Het balanske 
(cfr selectieprocedure) en na betaling van de éérste schijf van 
50% van het totaalbedrag van de gekozen vakantieperiode. U kan  

De betalingsopdracht wordt u toegezonden zodra u zich inschrijft op de 
online link.  

 

Storten kan op volgend nummer :  
IBAN: BE97 7343 5718 7149 
van Het Balanske, Halensebaan 2 te 3390 Tielt-Winge. 
Let op dit is een ander rekeningnummer dan vorige jaren! 
 

 

  

mailto:sophie@balanske.be
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Annulerings-en betalingsvoorwaarden   
Roompot Klein Vink 

 

ANNULEREN : 

 

Annuleren door Huurder: het kan gebeuren dat door onvoorziene omstandigheden de 
overeenkomst moet worden geannuleerd. 
 In dit geval moet de Huurder of zijn plaatsvervanger dit Schriftelijk aan de Ondernemer 
doorgeven.  
Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden. Na annulering 
ontvangt de Huurder van de Ondernemer een annuleringsnota. Hierin staan de kosten van de 
annulering omschreven. 
 De Huurder is de volgende bedragen aan de Ondernemer verschuldigd:  
• Bij annulering tot de 92ste dag (exclusief) voor Aankomst: 15% van de Huursom;  
• Bij annulering vanaf de 92ste dag (inclusief) tot de 62ste dag (exclusief) voor Aankomst: 50% 
van de Huursom; 
 • Bij annulering vanaf de 62ste dag (inclusief) tot 31ste dag (exclusief) voor Aankomst: 75% 
van de Huursom; 
 • Bij annulering vanaf de 31ste dag (inclusief) tot 1dag (inclusief) voor Aankomst: 90% van de 
Huursom; 
 • Bij annulering op de dag van Aankomst of later: 100% van de Huursom. 
 • Bij het annuleren gedurende het verblijf geldt een opzegtermijn van 28 dagen. 
 
 FINANCIELE BEPALINGEN  

 

Betalen: Na ontvangst van de factuur dienen de betalingstermijnen zoals aangegeven op de 
factuur gehandhaafd te worden.  
Niet betalen binnen de betalingstermijn: wanneer de Ondernemer niet tijdig de betalingen 
heeft ontvangen, is hij gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden en de Huurder 
aansprakelijk te stellen voor de annuleringskosten. De annuleringskosten worden verrekend 
met de reeds betaalde bedragen en/of de waarborgsom. 
 

 

Het Balanske trekt deze annuleringsvoorwaarden door. Indien u genoodzaakt bent het verblijf 
te annuleren zullen deze kosten afgehouden worden van uw reeds gebeurde betaling of extra 
kosten bijgerekend worden. Bovenop de kosten van het park, blijven de kosten voor bijdrage 
aan bungalows van de animatoren e.d. bestaan. Deze zullen eveneens niet teruggestort 
kunnen worden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Balanske wenst jullie een deugddoende vakantie. 
Secretariaat :Halensebaan 2, 3390 St-Joris-Winge, Tel : 016/63 90 21  


