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We vragen aan iedereen die zich inschrijft voor tenniskampen e/o sport- en funkampen Oxaco tennis het reglement 
te respecteren. 
 
Niet naleving van het reglement kan leiden tot stopzetting deelname aan het kamp.  

Praktische info bij start van het kamp: 
 
Uiterlijk 1 week voor de start van het kamp bezorgen de deelnemers praktische info over het kamp o.m. info over 
waar en wanneer je het kind ’s morgens aanmeldt, waar en wanneer hij/zij kan worden opgehaald, wat het kind 
moet meebrengen. Gelieve deze richtlijnen te volgen. (deze staan trouwens ook vermeld op de website bij ‘wat wil 
je nog weten’. 

Informeer je over het programma van het kamp: 
Info over wat het kamp inhoudt vind je op de website van Oxaco tennis. 
Sport- en funkamp: Elke morgen overloopt de hoofdmonitor het programma van de dag en van de dag erop zodat 
je weet of je dan iets extra moet meebrengen. Kan je een bepaalde dag niet aanwezig zijn, informeer dan hierover 
als ouder zelf bij de hoofdmonitor. Zijn/haar contactgegevens ontvangen alle deelnemers (ouders) uiterlijk 1 week 
voor de start van het kamp. 
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Ziekte van je kind en medische info: 
Aan de ouders vragen we om je kind thuis te houden als hij/zij ziek is.  Vermeld specifieke/noodzakelijke info over 

de gezondheid van de deelnemer bv. diabetes, luchtwegenproblemen, kinderen met verminderde weerstand bij 

inschrijving. Moet de deelnemer bv. tijdens de dag medicatie, puffer, … gebruiken, wanneer moet hij/zij dit 

innemen, .... 

Verzekering ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid: 

Iedere deelnemer is verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Meer info zie website. 

Betaling van het kamp: 

Bij inschrijving wordt gevraagd om dadelijk te betalen (= online betaling). Dit is nog geen garantie dat je 
zoon/dochter kan deelnemen. De club volgt de inschrijvingen op en vermeldt op de website  hoeveel plaatsen er 
nog zijn. 

We vragen online te betalen op moment van inschrijving.  
Indien de online betaling niet lukt, doe overschrijving naar BE28 0018 7682 5920 Oxaco tennis, met in de 
mededeling naam en voornaam van de deelnemer(s) en vermelding over welk kamp het gaat. 
Indien het financieel moeilijk is om alles ineens te betalen, wat we begrijpen zo je meerdere kinderen inschrijft voor 
meerdere kampen, laat het ons weten, dan betaal je een voorschot van 20% en uiterlijk 1 maand voor de start van 
het kamp de rest, beiden via overschrijving. 

Annulering: 

Tot 30 dagen voor de start van het kamp kan je annuleren en wordt het betaald bedrag volledig terug betaald. 

Indien je zoon/dochter om medische redenen in laatste instantie niet kan deelnemen, wordt het betaald bedrag 
terug betaald excl. €15. 

Haal je kind tijdig op: 

Onze kampen starten om 9u en eindigen om 17u.  
Er is gratis voor- en na opvang vanaf 8u en tot 17u. Er is geen na opvang op de laatste kampdag. 
 
Indien je kind niet tijdig wordt opgehaald wordt per kind en per begonnen ½ uur €10 aangerekend. 
Indien dit meermaals voorvalt kan worden beslist dat je kind niet meer mag deelnemen aan kampen Oxaco tennis. 

Privacyverklaring: 
Tennisclub Oxaco VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. HIER vind je 
de privacyverklaring van de club. 

 
Recht op afbeelding: 
Elk lid geeft aan de tennisclub de toelating om in het kader van de activiteiten van de tennisclub afbeeldingen van 
hem/haar te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de tennisclub. 
Elk lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk 
moment in te trekken.  
 

https://oxaco-tennis.azurewebsites.net/media/wpgleb0e/privacyverklaring-oxaco-tennis.pdf

