
Algemene voorwaarden kampen 

 

1. Er kan enkel ingeschreven worden voor een volledig kamp. Uitzonderingen hierop zijn enkel 

mogelijk na grondige motivatie en mits toestemming van Farm-made. 

2. De deelnemers kunnen zich individueel via de website of via e-mail inschrijven vanaf het openen 

van de inschrijvingen. Inschrijvingen ontvangen voor de starttijd zijn ongeldig. Na inschrijving 

ontvangt men een mail met een in te vullen persoonlijke (medische) fiche. Deze is in te vullen 

binnen 7 dagen na ontvangst. Pas wanneer Farm-made de ingevulde fiche ontvangen heeft is de 

inschrijving definitief. U ontvangt dan een bevestiging via e-mail. De adresgegevens en de 

persoonlijke fiches van de deelnemers komen terecht in het bestand van Farm-made en worden 

een jaar bewaard. 

3. Elk kamp heeft een maximum aantal deelnemers. Wanneer een kamp volzet is kan u inschrijven 

voor een andere datum of u kan ervoor kiezen om op de reservelijst te worden geplaatst. 

4. Inschrijvingsgeld wordt ter plaatse cash betaald bij aanvang van de eerste kampdag. 

5. Annulatie van een kamp: 

o Indien uw kind niet aanwezig kan zijn op het ingeschreven kamp gelieve het kamp zo snel 

mogelijk te annuleren zodat kinderen op de reservelijst gecontacteerd kunnen worden. 

o Indien het kamp werd aangevat en inschrijvingsgeld werd betaald: 

▪ In geval van ziekte of ongeval (vanaf 2 dagen afwezigheid): u meldt dit z.s.m. (voor 

aanvang van de afwezige kampdag) en u bezorgt Farm-made een doktersattest. Het 

bedrag, min verzekeringskosten (25 euro/deelnemer) en min het bedrag van de 

deelgenomen dagen zal u na het kamp terug betaald worden. 

▪ In alle andere gevallen van afwezigheid wordt er geen inschrijvingsgeld terug betaald. 

Betaalde kampen die geannuleerd werden zonder geldig doktersattest en dus niet 

worden terug betaald worden niet overgedragen naar een volgende periode. 

6. Farm-made neemt op de kampen foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s 

kunnen gebruikt worden op de website, de sociale media en voor andere publicitaire doeleinden 

van Farm-made. Door uw kind in te schrijven en het inschrijvingsgeld te betalen aanvaardt u 

deze algemene voorwaarden en stemt u dus in met het nemen en gebruiken van de foto’s. Na 

afloop van het kamp ontvangt elke deelnemer een link met de genomen foto’s als aandenken 

aan een onvergetelijke week bij Farm-made. 

7. Alle deelnemers van Farm-made boerderijkampen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. 

8. Farm-made kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de 

door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen. 

9. Farm-made houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer 

tijdens het kamp moeilijk en agressief gedrag t.o.v. kinderen of begeleiders stelt wordt er 

gevraagd het kind te komen ophalen. Het bedrag overeenkomstig met het aantal dagen waarop 

niet deelgenomen wordt (min 25 euro verzekeringskosten per deelnemer) zal na afloop van het 

kamp terugbetaald worden. 

10. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat volgende kosten: opvang met toezicht vanaf 8.45u tot 

uiterlijk 16.30u, alle materialen voor de activiteiten, een tussendoortje en water tijdens de 

voormiddag, een drankje tijdens de lunch, een vieruurtje en water tijdens de namiddag, 

pedagogische begeleiding, verzekering, accommodatie, een aandenken aan de boerderij. Een 

lunchpakket wordt door de deelnemers zelf meegebracht. 


