
Vraag en antwoord bij het Herfstkamp 2019 in het Netepaleis 2019 

Is er nog plaats voor het herfstkamp? 

Zolang het inschrijvingsformulier online staat zijn er vrije plaatsen en kan je meteen betalen. Bij volgeboekte groep 

wordt dit vermeld. Je kan je dan mogelijk op de wachtlijst zetten via een mailtje aan mmmkinderkamp@telenet.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In welke groep zit mijn kind? 

We starten met leeftijdsgroepen en zo worden de spelletjes gedaan ter kennismaking. We zorgen dat elk kind een 

nieuw vriendje maakt  tegen maandagmiddag. Er  vormen zich ook groepen voor kinderen die bepaalde activiteiten 

heel leuk vinden. Daar wordt telkens rekening gehouden met de leeftijd. Je kan de hele groep soms zien als een 

grote familie, ook met enkele grote kinderen die heel graag de kleintjes helpen.  

Algemene Voorwaarden 

Gezondheid  

Als je  kind ziek is kan het niet naar het kamp komen. Wordt het kind ziek tijdens het kamp, dan dragen we graag de 

beste zorgen toe, mogen geen medicatie geven maar zullen je telefonisch verwittigen. Stop daarom een briefje met 

je naam en gsm nr. in de rugzak, dan gaat het snel. Dan overleggen we of je het kind best kan ophalen of de dokter 

laten komen.  

Mijn kind heeft allergie 

Stop de info en het nodige in de rugzak met een infobriefje. Je kind neemt niets aan wat hij of zij infeite niet mag 

eten. Breng je kind hiervan op de hoogte. 

Leeftijd 

We kijken niet strikt naar de leeftijd omdat kinderen veel verschillen. Voel zelf aan of ze hier passen vooraleer je 

hen inschrijft. Dank voor uw begrip. 

Rond de leeftijd van 3 jaar zijn sommige kindjes nog te jong om te komen. Zo gauw ze zelf zeggen dat ze naar toilet 

moeten en dat ze ’s middags geen dutje hoeven te doen  zijn ze zeker welkom.  

Gelieve kinderen rond 10 à 11 jaar die al vroeg aan hun puberteit begonnen niet in te schrijven voor dit kamp. Het 

zou noch voor hen, noch voor de anderen leuk zijn.  

Annulatie  

Voor het Herfstkamp 2019 kan je annuleren tot 5 oktober mits de kosten van 30€ te laten vallen. Nadien is geen 

terugbetaling mogelijk. De begeleiders zijn immers reeds gereserveerd. Je kan in overleg wel zelf een vervanging 

zoeken die zich per mail akkoord verklaart met de inschrijvingsvoorwaarden. 
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Extra kortingen? 

1. Dagvergoeding door uw ziekenfonds 

Terugbetaling van 5 € per kampdag, max. €100/jaar/ per kind/jaar=gemiddeld bedrag van het ziekenfonds mits je 

het formulier aanvraagt bij je mutualiteit en na deelname laat ondertekenen en terug inlevert. Als je het pas nadien 

bezorgd, kan je ons een gefrankeerde en geadresseerde omslag bezorgen met de door u ingevulde formulieren. 

2. Fiscaal attest kan je op onze website vinden bij “Kinderkampen” en geeft je ook een fiscaal voordeel 

Aan de hand van het fiscaal attesten van kampen in Het Netepaleis kan je de kosten voor het kamp inbrengen in je 

belastingen. De vermindering bedraagt 45 procent van de werkelijk gedane uitgaven, die beperkt worden tot 

maximum €11,20 per kind per opvangdag. Trek het betaalde bedrag van je belastingen. Meer info te bevragen bij je 

boekhouder. 

Is mijn kind verzekerd? 

Een verzekering voor lichamelijke ongevallen ter plaatse is inbegrepen. Je familiale polis en ziekteverzekering dient 

in orde te zijn.  Onze organisatie beschikt over een polis BA.  

“Hierin wordt de lichamelijk en stoffelijke schade gedekt tot 1.500.000 EUR per schadegeval. Deze polis dekt onze 
aansprakelijkheid tegenover derden en komt dus tussen voor ongevallen die door onze fout werden veroorzaakt. 
Een ongeval, zijnde een plotse en onverwachte gebeurtenis door een externe kracht (dus buiten onze fout om), 
vallen dan ook niet onder deze polis. Indien u vindt dat deze dekking onvoldoende is, kan u best een bijkomende 
verzekering afsluiten bij uw persoonlijke verzekeraar. (ziekenfonds, persoonlijk ongevallenverzekering, 
hospitalisatieverzekering, …)De kosten ten gevolge van het aanbrengen van lichamelijke of materiële schade ten 
nadele van derden of van onze kinderkampen dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden. De deelnemers 
doen dan best beroep op de familiale polis van het gezin.” 
Kan ik nu al eens komen kijken naar Het Netepaleis?  

Het Netepaleis is een privaat domein. Als de poorten open staan voor het publiek lees je dat zeker op de 

Facebookpagina! 

Heb je toch nog dringende vragen, kan je best mailen naar mmmkinderkamp@telenet.be 

Volg de  Facebookpagina “Kinderkampen in Het Netepaleis” en nodig uw vrienden uit. 
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