
ALGEMENE VOORWAARDEN sportkampen Sporttrack 
 
Onze sportkampen gaan door op en rond dikkebusvijver, gelegen tussen Ieper en Heuvelland. 
 
We verblijven in de Dikkebusvijvergîte en in de cafetaria “het Dikkebusvijverhuis”. De adressen zijn Dikkebusvijverdreef 
21 en 31, 8908 Ieper. De vakantiewoning draagt het label “jeugdtoerisme type B”, en is aldus volledig vergund en erkend 
door Toerisme Vlaanderen van de Vlaamse overheid en door de stad Ieper. 
 
Voor de internen ziet de dagindeling er normaal als volgt uit: 
7u30 opstaan  8u ontbijt  9u30 – 12u activiteiten 12u15 middagmaal + ontspanning 
13u30 – 16u activiteiten 16u15 vieruurtje 17u – 18u30 activiteiten 19u avondmaal 
20u activiteiten of ontspanning 21u30 bedtijd jongsten, oudsten een halfuurtje later. Bij avondspel of kampvuur gaan we later slapen. 

 
Voor de externen ziet de dagindeling er normaal als volgt uit: 
8u begin opvang  9u30 – 12u activiteiten 12u15 middagmaal + ontspanning 
13u30 – 16u activiteiten 16u einde sportdag  18u einde eventuele opvang (melden op maandagmorgen!!).  

 
In de vermelde prijs zijn alle activiteiten, materiaalgebruik, doorlopende begeleiding door ervaren lesgevers, B.A. 
verzekering en lichamelijke ongevallenverzekering (verzekeringspolissen zijn steeds ter inzage), vervoer ter plaatse, het 
verblijf en alle maaltijden, drank en tussendoortjes inbegrepen. Voor de externen zijn maaltijden, drank en 
versnaperingen niet inbegrepen. De externen moeten dit zelf meebrengen.  
 
Na inschrijving ontvangt u een e-mail met uitnodiging tot betaling op het rek.nr. BE44 8601 1166 3045 van Sporttrack. Pas 
na betaling is de inschrijving definitief.  
Een deel van het inschrijvingsgeld kan waarschijnlijk gerecupereerd worden via uw ziekenfonds. Meestal geven zij een 
attest mee. Dit attest moeten wij krijgen tijdens de kampweek zodat we dit kunnen invullen en terug meegeven. 
Eventuele belastingvermindering voor kinderopvang komt vanaf het jaar 2023 automatisch op uw fiscale aangifte.   
 
Enkele weken voor aanvang van het kamp wordt dan de laatste informatie opgestuurd wat betreft kledij, planning, gsm-
gebruik, enz.  
 
Een deelnemer moet lichamelijk en geestelijk fit zijn. Gelieve dus geen zieke kinderen op kamp te sturen !  
Wanneer uw kind extra aandacht vraagt (vb. etensgewoonten, medicatie, allergieën, niet kunnen zwemmen, ...) dan 
vermeldt u dit op het inschrijvingsformulier bij “extra info” zodat we daar rekening mee kunnen houden.  
 
Deelnemers volgen de instructies i.v.m. veiligheid, materiaal gebruik, respect voor natuur en omgeving, programma, het 
samen leven tijdens de kampweek, enz. Waarden als beleefdheid, respect voor elkaar, eerlijkheid, elkaar helpen of maw 
zich goed gedragen,  zijn bij ons zeer belangrijk.  
 
Een deelnemer kan altijd aansprakelijk gesteld worden voor schade die hij opzettelijk veroorzaakt heeft. Sporttrack is wel 
niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke bezittingen en kan hiervoor niet aansprakelijk 
gesteld worden. (uitzondering: grove fout van de organisatie).  
Deelnemers die zich tijdens het kamp niet gedragen zoals het hoort, kunnen door ons uitgesloten worden voor verdere 
deelname en moeten dan ook onmiddellijk worden opgehaald. In dit geval blijft het inschrijvingsgeld bij Sporttrack, en 
wordt bijgevolg niets terugbetaald.  
 
Gegevens die worden opgevraagd, of die u afzonderlijk doorgeeft, noodzakelijk voor de inschrijving van een  kamp, zullen 
alleen in het kader van dat kamp gebruikt worden. 
Indien u niet wenst dat er foto’s van uw kind worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals aanmaak van foldertjes 
of facebook dan moet dit vooraf gemeld worden. 
 
Een sportkamp kan door onvoorziene omstandigheden door ons geannuleerd worden. Een vb. van dergelijke 
omstandigheid kan zijn dat het kamp niet mag doorgaan van de overheid door coronamaatregelen. Het reeds betaalde 
inschrijvingsgeld wordt dan volledig teruggestort, en dit zonder bijkomende schadevergoeding.   
Een annulering die jullie zelf willen maken moet altijd via e-mail gebeuren op info@sporttrack.be en gestaafd worden 
door een aanvaardbare reden of doktersattest. Dan pas wordt het inschrijvingsgeld teruggestort. In dit laatste geval 
wordt er wel een administratiekost aangerekend nml. €30 bij een externaat-kamp en €60 bij een internaat-kamp.  
 
Bij eventuele betwisting zijn alleen de rechtbanken van Ieper bevoegd. 
 
Sporttrack bvba heeft maatschappelijke zetel te Dikkebusvijverdreef 21, 8908 Vlamertinge-Ieper en 
ondernemingsnummer BE 0830 366 520.  
 
Meer informatie?  
Mail naar info@sporttrack.be of bel 0475/455 666,  het nummer van Hans Carryn - zaakvoerder. 
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