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Algemene Voorwaarden en Reisprogramma Ouddorp 2020
De organisatie van het Flamping Camps watersportkamp is in handen van Flamping Camps.
Inschrijven geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier op de website. Na het versturen van de 
inschrijving ontvang je de factuur middels een E-mail. De factuur dient binnen 30 dagen betaald te zijn.

Nadat de betaling is voldaan, is de inschrijving definitief!

Je kunt tot 15 april 2020 annuleren, per mail. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale reissom. 
Bij de boeking van het watersportkamp, gaat Flamping Camps ervan uit dat de deelnemer kan zwemmen (in het 
bezit van het A-diploma). Kan de deelnemer niet zwemmen, dan zorgt Flamping Camps voor een zwemvest. De 
deelnemer is verplicht om bij de boeking eventuele medicatie en/ of diëten op te geven.  
Je bent, als deelnemer van het watersportkamp, verplicht tot het naleven van alle aanwijzingen en regels van 
Flamping Camps ter bevordering van een goede uitvoering van het watersportkamp. Iedere persoon die hinder of 
overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van het watersportkamp wordt bemoeilijkt 
en/ of de naam van Flamping Camps wordt geschaad, kan door Flamping Camps van (voortzetting van) het 
watersportkamp worden uitgesloten. De deelnemer heeft dan geen recht op terugbetaling van de niet-genoten 
vakantiedagen en alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de deelnemer. De ouders of verzorgers 
zijn verplicht ervoor te zorgen dat de deelnemer wordt opgehaald (uiterlijk binnen 24 uur). Alle kosten hiervan zijn 
ook voor eigen rekening.
Ten minste één persoon (ouder of verzorger) dient tijdens de geboekte vakantie telefonisch bereikbaar te zijn. 
Als door overmacht, bijvoorbeeld slecht weer/ te harde wind, bepaalde activiteiten niet doorgaan, is Flamping 
Camps niet gebonden aan teruggave van een deel van de reissom. In geval van slecht weer zullen  
alternatieve activiteiten worden aangeboden.
Deelnemers aan het watersportkamp zijn zelf verantwoordelijk voor hun bagage (en andere eigendommen) en 
aansprakelijk voor het verlies of diefstal van materiaal dat tijdens de week aan hen in bruikleen wordt gegeven.  
Ouders/verzorgers dienen zelf een reisverzekering af te sluiten. 
Bij de reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals op de website en in het 
reisprogramma vermeld. 
Kennelijke fouten en vergissingen op de website, in het reisprogramma of op Instagram/ Facebook zijn niet 
 bindend.
Tijdens het Flamping Camps watersportkamp worden regelmatig foto’s en filmopnames gemaakt. Dit materiaal 
kan worden gebruikt voor de verdere promotie van het watersportkamp in de breedste zin van het woord. Als de 
deelnemer of ouder/ verzorger niet wilt dat beeldmateriaal voor deze doeleinden gebruikt wordt, kunt u dit middels 
een mail naar info@flampingcamps.nl kenbaar maken.

AVG: Via het inschrijfformulier meldt u uw kind aan voor een vakantieweek. Uw gegevens worden in ons systeem 
opgeslagen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en wij zullen deze nooit zonder uw toestemming aan 
andere partijen doorgeven, tenzij op basis van een wettelijke bepaling of een wettig belang.
We vragen niet meer gegevens in te vullen dan nodig is.
Telefoonnummers en mailadressen bewaren we om u op de hoogte te houden van nieuwe reizen/ nieuwe acties/ 
nieuwe informatie. Op uw verzoek zullen de gegevens uit het systeem worden verwijderd. Desgewenst stuurt u 
een mail naar: uitschrijven@flampingcamps.nl
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Reisprogramma watersportkamp 2020

Wie: De groep bestaat uit maximaal 20 deelnemers, vanaf 10 jaar.

Te allen tijde is er 1 op 5 begeleiding aanwezig.

Wat: Deelnemers aan het watersportkamp gaan o.a. zeilen, golfsurfen, zwemmen

 in het subtropisch zwemparadijs, midgetgolfen, bowlen, beachhockeyen,

beachvolleyballen en beachvoetballen.

Tevens staan op het programma: bingo, een BBQ en de bonte avond.

Waar: Overnachten, ontbijten, lunchen en dineren doen we bij Port Zélande Center Parcs te

Ouddorp. De activiteiten vinden plaats op het park van Port Zélande, de Grevelingen,

 de Noordzee en op het strand.

Wanneer: Van maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli 2020.

Brengen: maandagochtend om 10:00 uur bij het restaurant van Center Parcs

Ophalen: vrijdagmiddag om 16:00 uur.

Iedere dag om 10:00 uur ontbijten, om 13:00 uur lunchen en om 18:00 uur dineren.

Donderdagavond BBQ met als afsluiting: de bonte avond.
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