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Beste ouder
Beste deelnemer

Veel ouders hebben de moeilijke opdracht op zoek te gaan naar zinvolle activiteiten 
voor hun kind(eren) tijdens de vakantieperiodes. Daarom stelt Top Vakantie vzw 
sinds enkele jaren, naast een aanbod aan vakanties met overnachting, een ruim 
aanbod aan vakanties zonder overnachting voor in de vorm van Kids’ Days 
(inschrijven per dag mogelijk!) en Xpertweken (inschrijven per week).
Sommige kinderen hebben ook geen zin om meteen de stap te 
zetten naar een vakantie met overnachting. Onze Kids’ Days 
en Xpertweken maken het voor hen mogelijk om overdag te 
ravotten en iets op te steken, terwijl het dagelijks contact 
met de ouder(s) toch behouden blijft.

Onze projecten schenken daarenboven aandacht 
aan de bijzonderheden van elke leeftijds
groep: fantasierijke thema’s voor de 
kleuters en creatieve, dynamische en 
uitdagende projecten voor de oudsten. 
Al onze activiteiten worden begeleid 
door enthousiaste en goed opgeleide 
animators. Door onze hoge begelei
dings norm garanderen we persoonlijke 
aandacht voor elke deelnemer.

Blader gerust even door deze brochure 
of ga op ontdekkingstocht op onze 
website www.topvakantie.be!

Ik wens jou nu reeds een schitterende 
Top Vakantie toe!

Cedric Blanpain 
Afgevaardigd bestuurder

VAKANTIES ZONDER OVERNACHTING
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Kids’ days
Heel wat meer dan een gewoon speelplein! 

Themaweken voor 3-6 jarigen
Iedere week kom je in een andere wereld terecht! Je ontmoet 
smurfen, vriendelijke spookjes, ontdekt de wereld en reist door de 
tijd! Met je nieuwe vriendjes, onder het waakzame oog van onze 
ervaren begeleiders, beleef je fantastische avonturen en worden 
jouw gekste dromen waar!

Ministages voor 6-14 jarigen
Iedere week kan je deelnemen aan allerlei sportieve en creatieve 
activiteiten. In de ministage van jouw keuze dompelen we 
jou onder in de wondere wereld van het koken, sporten, de 
wetenschap en nog zoveel meer. Iedere dag worden ook toffe 
spelen georganiseerd, begeleid door een groep geattesteerde 
animators. 

Prijs?
€ 30 per dag  (€ 27 per dag in Aalst en Mechelen)

Met kortingen kom je nóg voordeliger weg!
Top Vakantie biedt enkele kortingsmogelijkheden aan:
 

Fiscale aftrekbaarheid
Een Top Vakantie voor jongeren tot en met 11 jaar is fiscaal 
aftrekbaar voor een maximaal bedrag van € 11,20 per dag 
per kind.
 
Korting via werkgever of ziekenfonds
Een aantal werkgevers en ziekenfondsen komen tussen in 
de kostprijs van onze vakanties. Neem contact met ons op 
voor meer info!

Inschrijven
per dag 

mogelijk!

BRUGGE

VTI Brugge
Boeveriestraat 73
8000 Brugge

LEUVEN

Middenschool Ter Beuke
Rerum Novarumlaan 1
3010 Leuven (KesselLo)

HASSELT

KTA1
Vilderstraat 28
3500 Hasselt

ANTWERPEN

Spectrumschool
Campus Deurne
Ruggeveldlaan 496
2100 Antwerpen (Deurne)

GENT

Edugo Campus De Brug
Eksaarderijweg 24
9041 Gent (Oostakker)

MECHELEN

Basisschool De Puzzel
Leuvensesteenweg 41
2800 Mechelen

AALST

Basisschool Park
Eikstraat 8
9300 Aalst

Hier vind je onze 
vakanties zonder 

overnachting

Top Vakantie Vormingswerk en 
Vrijetijdsbesteding voor Jongeren vzw 
Vleurgatsesteenweg 113 – 1000 Brussel
T: 02 648 98 23
F: 02 648 65 94
E: info@topvakantie.be
W: www.topvakantie.be 

 : Top Vakantie vzw 
RPR 417.241.639

Verantwoordelijke uitgever
Cedric Blanpain 
Vleurgatsesteenweg 113
1000 Brussel  
 
Openingsuren 
van maandag tot en met vrijdag  
van 09.00u tot 12.30u 
en van 13.30u tot 17.00u 

Deze brochure werd gedrukt op papier van verantwoorde herkomst.

Top Vakantie vzw wordt door de 
Vlaamse overheid als Jeugddienst erkend. 

Licentie AEP A 1802

Lid van ISTO

Top Vakantie vzw, Vacances Vivantes asbl, 
Diensten en Coördinatiecentrum AEP vzw 
en de Stichting AEP vormen samen de Groep AEP. AEP Group

a c t i v e  e d u c a t i o n  p a r t n e r s

…
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Dagprogramma:
07u30 - 09u00 vooropvang
09u00 - 12u00 3-6 jarigen: themaweek
(met 10-uurtje) 6-14 jarigen: ministage
12u00 - 13u00  warm middagmaal (behalve in Aalst   
   en Mechelen; lunchpakket te voorzien)
13u00 - 14u00 rust voor de allerkleinsten, begeleid 
   vrij spelmoment voor de anderen
14u00 - 16u00 3-6 jarigen: themaweek
(met 16-uurtje) 6-14 jarigen: sport en spel
16u00 - 18u00 naopvang

KIDS’ DAYS: THEMAWEKEN 
EN MINISTAGES

3Top Vakantie winter 2016-2017

Het Pinguïn Paradijs

We knutselen een ei, 
een pinguïnkostuum en we 

ontdekken hoe moeilijk het is 
om je ei te beschermen 

met zulke korte beentjes! 

  Kerst: 0306/01/17 

 36 jaar

  Alle locaties

Benidorm Bengels

Worden jullie ook gek van dat 
druilerige winterweer? 

Zet je zonnebril dan op, want deze 
week doen we net alsof we de hele 

week aan het strand zitten. 

        Kerst: 0306/01/17 

          68 jaar, 810 jaar
en 1012 jaar

  Alle locaties

Frozen
We knippen, plakken, verven

 en kleuren alles wit, wit, wit als 
sneeuw! Zal het ons lukken om 

samen met Anna en haar vrienden, Elsa 
te overtuigen weer naar huis te komen?

 Kerst: 0306/01/17 

         68 jaar, 810 jaar
en 1012 jaar

  Alle locaties
Diep in de zee

Dit jaar vieren we carnaval … 
diep in de zee! Al knutselend en 

spelend ontdekken we deze week 
wie er leeft diep onder het water, 

tussen de koralen en 
het zeewier, … 

     Krokus: 27/0203/03/17 

           36 jaar

  Alle locaties

Pas de bal!

Wie is er gebeten door
balsporten? Op de Kids’ Days

oefenen we onze balbehendigheid.
We slalommen, dribbelen, trappen,

gooien en passen de bal 
elke dag. 

          Krokus: 27/0203/03/17 

          68 jaar, 810 jaar
 en 1012 jaar

  Alle locaties

Onderwatercarnaval

Oh nee, het carnavalsfeest 
is in het water gevallen! Om het

 te redden bouwen we een duikboot
 en doen we beroep op bekende
 onderwaterhelden als Nemo.  

Maar waar zit die toch?!  

            Krokus: 27/0203/03/17 

  68 jaar, 810 jaar
en 1012 jaar

  Alle locaties

Allemaal Kabaal

We gaan op onderzoek 
naar de gekste, mooiste en

luidste lawaaimakers. 
Klinkt elk geluid als muziek 

in de oren? 

           Pasen: 0307/04/17 

         36 jaar

 Alle locaties

Het Spel der Spellen

In een heuse 
gezelschapsspelletjescompetitie 

zoeken we de Winnaar der 
Winnaars van het grote 

Spel der Spellen! 

          Pasen: 0307/04/17 

           68 jaar, 810 jaar
 en 1012 jaar

  Alle locaties

Flower Power

Met de lente krijgen we
opnieuw kleur in onze tuin! 

De nodige inspiratie dus voor leuke 
knutselopdrachten waarmee 
we iedereen zullen opfleuren! 

        Pasen: 0307/04/17 

         68 jaar, 810 jaar
en 1012 jaar

  Alle locaties

Kuikentje Piep!

De lente is het ideale moment 
om meer te weten te komen 

over de dieren op de boerderij. 
Herken jij hun sporen op de grond? 

Het geluid dat ze maken?

      Pasen: 1014/04/17 

              36 jaar

  Alle locaties

Team Xtreme

 Tijdens deze week verbeteren
we ons samenspel in hockey, 
handbal, … Jullie worden een
hechte groep door allerhande

teambuildingsactiviteiten!

       Pasen: 1014/04/17 

          68 jaar, 810 jaar
en 1012 jaar

  Alle locaties

Recycl-Art

Onze afvalberg wordt alsmaar 
groter! Recycleren is de 

boodschap! Laten we samen van 
al dat afval iets moois maken!

         Pasen: 1014/04/17 

         68 jaar, 810 jaar 
en 1012 jaar

  Alle locaties
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Xpertweken
Ontdek of verfijn je talenten bij jou in de buurt! 

Xpertprojecten voor 6-14 jarigen 
Deze week wacht je een complete onderdompeling in het thema van jouw keuze: 
Zwerkbal, Skateboarden, Klimaat, Naald en Draad, Racket Power, … Xpertweken 
staan garant voor spelenderwijs bijleren. We doen een beroep op onze eigen ervaren 
instructeurs of gaan een samenwerking aan met partners 
die over de nodige vakkennis beschikken. 
Daarnaast voorzien onze geattesteerde animators 
voldoende afwisseling met een aantrekkelijk 
animatieprogramma. 

Dagprogramma:
07u30 - 09u00 vooropvang
09u00 - 12u00 Xpertweek
(met 10-uurtje) 
12u00 - 13u00  middagmaal (eigen 
   lunchpakket te voorzien)
13u00 - 13u30 begeleid vrij 
   spelmoment 
13u30 - 16u00 Xpertweek 
(met 16-uurtje) 
16u00 - 18u00 naopvang
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Zwerkbal

Tijdens deze Xpertweek maken 
we kennis met de sportdiscipline 

“Zwerkbal”. Ja hoor, je hebt dit goed 
gelezen! Dit is de sport die Harry Potter 

beoefent aan Zweinsteins Hogeschool voor 
Hekserij en Hocus Pocus. In Amerika bestaat er 

al een heuse competitie van deze sport. In België is het nog niet zo bekend. 
Met Top Vakantie brengen we daar graag mee verandering in! Treed binnen 

in de wereld van slurken en snaaien, wachters en beukers! We wisselen de 
intense sportmomenten af 

met een les in Kruidenkunde, 
Astronomie, …

Leuven 03-07/04/17 6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar

€ 175Gent 10-14/04/17

Hasselt 10-14/04/17

Altijd al skateboarden wat meer onder de knie willen 
krijgen? Dan is deze Xpertweek beslist iets voor jou! 

Voor zowel de beginners als de echte durfals worden 
superuitdagende oefenvormen aangereikt. Gedurende 

6 uur per dag krijg je les van een gediplomeerde lesgever.
Professionele skateboards, helmen en bescherming 

worden voorzien.

Antwerpen 03-07/04/17 6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar 

€ 200
Aalst 10-14/04/17

Gedurende één dag 
ruilen we ons 

skateboard in voor andere 
“wheels”: een rolstoel! 
Met de vrijwilligers van 

On Wheels vzw trekken we erop uit 
om de toegankelijkheid van enkele 

openbare, en minder openbare, 
plaatsen voor 

rolstoelgebruikers te testen. 
Ga jij de uitdaging aan?

On wheels

In samenwerking met 
Ghent gargoyles, 

Hasselt Horntails en 
Leuven Leprechauns

In samenwerking met 
Skateboard initiaties 

en On Wheels vzw

Inschrijven
per week!



XPERTWEKEN
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Word Klimaat-Xpert met Top Vakantie!
Klimaatsverandering … iedereen praat erover! Ben je een creatieve 
duizendpoot die mee met ons op zoek wil gaan naar alternatieven? Aan de 
hand van verschillende workshops en uitstappen ontdekken we hoe we ons 
kunnen wapenen voor de toekomst! We krijgen 
ook bezoek van Patrick Lagrou, auteur van de 
jeugdboekenreeks ‘Het Dolfijnenkind’ en de 
‘Klimaatreeks’. Hij komt ons vertellen over de 
reizen en ervaringen die hem inspireerden om de 
‘Klimaatreeks’ te schrijven!

Jong en oud slaan de handen in elkaar tijdens deze zorgweek!
Neem deel aan dit uniek project! Samen met het woonzorgcentrum 

“Ter Bake” in Denderleeuw organiseren we een spetterende vakantie voor 
jong en oud! De animators en kinderen brengen elke dag de senioren van “Ter Bake” een bezoekje. 

Beetje bij beetje dichten we de kloof tussen de generaties door hen samen oude en nieuwe spelletjes 
te laten ontdekken, bewegingsactiviteiten te organiseren of creatief aan de slag te gaan.

Klimaat

Aalst 03-07/04/17 10-12 jaar
12-14 jaar € 175

Leuven 10-14/04/17

Teletijdmachine

Aalst 10-14/04/17

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar 

€ 150

Special effects extravaganza!
Ben je fan van fantasie- en avonturenfilms als Indiana 
Jones, Jurassic Park en Harry Potter? Tijdens dit 
filmkamp leer je hoe je zelf spectaculaire filmpjes 
kunt maken met een iPad! Van storyboards tekenen 
tot decorontwerp en van opnames met green screen tot 
montage, je maakt het hele proces mee. Met een unieke 
combinatie van klassieke filmtrucs en de nieuwste apps 
maken we deze week een spectaculair filmpje voor YouTube.

Antwerpen 03-07/04/17 10-12 jaar
12-14 jaar € 200

Verbeter je tekentechniek!
Waar zitten de uitvinders in spe, 
de toekomstige designers en 
architecten? Tijdens deze Xpertweek helpen we je mee jouw ideeën 
op papier te zetten. Je krijgt les in schetsen en constructietekenen. 
Elke dag leer je een nieuwe techniek. We trekken samen de stad of een park in op 
zoek naar rust of inspiratie. Nadien knutselen en bouwen we ook na in 3D wat we 
ontworpen hebben.

Sketch Art

Leuven 03-07/04/17 8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar

€ 150
Brugge 10-14/04/17

Fantasy-Adventure Filmkamp

IN SAMENWERKING MET FX Labl



Racket Power
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Game, set, match!
Sla jij wel eens graag op een balletje? Hou je van actieve, snelle en krachtige sporten? Dan introduceren 
wij je graag in de wereld van tennis en squash! Met racketsporten bouwen we aan onze basismotoriek, 
en verbeteren we onze oog-handcoördinatie. Voor deze Xpertweken slaat Top Vakantie de handen in 
elkaar met lokale clubs. Zo weet je meteen waar je verder kan doen eens je de kriebel te pakken 
hebt! We wisselen 2 uur squash of tennis af met andere sportieve activiteiten.

Gent 03-07/04/17 10-12 jaar
12-14 jaar € 150

Plankenkoorts? Verleden tijd!
Heb jij een passie voor acteren? Ben jij nieuwsgierig naar waar wat 
hier allemaal bij komt kijken? In verschillende workshops oefen 
je op stemgebruik, ademhaling, tekst en maak je kennis met 
verschillende theatervormen. Daarna ga je zelf creatief aan de 
slag! Onder begeleiding van ervaren instructeurs laten we 
jullie experimenteren met inhoud en vormgeving én gaan we 
op zoek naar verrassende locaties!

Theater

Mechelen (squash) 03-07/04/17 6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar

€ 175
Gent (tennis) 03-07/04/17

Brugge (squash) 03-07/04/17
Antwerpen (tennis) 10-14/04/17

Ontdek nog meer Xpertweken op 
www.topvakantie.be VAKANTIES ZONDER OVERNACHTING

In samenwerking met Double Yellow (Mechelen), Attack (Gent), 
TC Ruggeveld (Antwerpen) en Paramount Fitness (Brugge).

Modemakers
Met naald en draad creëren we 

vliegensvlug de nieuwste modetrends! 

Mechelen

1014/04/17 

10-14 jaar

€ 175 

Circus  Magicuslt
Goocheltruukjes, grimeinitiatie en 
ballonkunstenaars. Kom dat zien! 

Kom dat zien! 

Hasselt

0307/04/17 

8-14 jaar

€ 200 

Klimmen en klauteren 
(+ omnisport)

We hangen samen de aap uit!  
Geen uitdaging is ons teveel! 

Brugge

1014/04/17 

6-14 jaar

€ 175 

Nederlands voor anderstalige nieuwkomers
In combinatie met sport en spel 

wordt Nederlands leren kinderspel!

Mechelen Antwerpen

0307/04/17  1014/04/17

6-14 jaar 6-14 jaar

€ 150   € 150

Grafische vormgeving
Ontwerp posters, postkaartjes en 

zoveel meer! 

Hasselt

1014/04/17 

8-14 jaar

€ 150 

Legomania
Vele uren bouwpret met deze populaire blokken! 

Brugge Mechelen Gent

0307/04/17  1014/04/17 1014/04/17

6-14 jaar 6-14 jaar 6-14 jaar

€ 150  € 150 € 150

             Videoclip Dance
Dans erop los en 

maak een eigen videoclip! 

Aalst  Leuven

0307/04/17  1014/04/17

10-14 jaar 10-14 jaar

€ 150   € 150



Ontdek nog meer Xpertweken op 
www.topvakantie.be 

VERANTWOORDELIJKE 
Naam (in drukletters):  _____________________________
Voornaam (in drukletters):  _____________________________
Straat & nummer:  _____________________________
Postnummer:  _____________________________
Gemeente:  _____________________________
Tel. privé:  _____________________________
Tel. bureau:   _____________________________
Tel. familie, buur:  _____________________________
Gsm (1):   _____________________________
Gsm (2):  _____________________________
E-mail:  _____________________________
Werkgever:   _____________________________
Personeelsnummer:   _____________________________

(indien u recht heeft op een korting via uw werkgever)

GEWENST VERBLIJF 
(raadpleeg de vakantiebrochure of kijk op www.topvakantie.be) 

 Kids’ Days kerstvakantie: (kruis de gewenste opvangdagen aan) 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo
02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01

Locatie:  __________________________________________

Thema / Ministage: _________________________________

 Kids’ Days krokusvakantie: (kruis de gewenste opvangdagen aan) 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo
27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03

Locatie:  __________________________________________

Thema / Ministage: _________________________________

 Kids’ Days paasvakantie: (kruis de gewenste opvangdagen aan) 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo
03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04
10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04

Locatie:  __________________________________________

Thema / Ministage: _________________________________

 Xpertweken

Locatie:  __________________________________________

Activiteit:  _________________________________________

Opmerkingen:  _____________________________________

Data: van  _______________ tot ________________ 20 ____

INLICHTINGEN I.V.M. DE GEZONDHEID
In te vullen door de ouders (vertrouwelijke informatie)

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:_________________

_____________________________________________________

Lijdt hij/zij aan: 

ADHD - allergie - astma - bedwateren - epilepsie - hartkwalen 

- hooikoorts - huiduitslag - suikerziekte - slaapwandelen.

Andere kwalen? _________________________________

_____________________________________________________ 

Zijn er geneesmiddelen / voedingswaren die de deelnemer niet 

verdraagt?  ja  neen

Zo ja, welke?  ________________________________________

 

Moet de deelnemer tijdens het verblijf geneesmiddelen 

innemen en hoeveel?  ja  neen

Zo ja, welke?___________________________________________

Is de deelnemer allergisch voor bepaalde stoffen?  ja  neen

Zo ja, welke?  _________________________________

Bloedgroep:  _________________________________

Is de deelnemer gevaccineerd tegen tetanus?  ja  neen

Datum:  _________________________________

Kan de deelnemer zwemmen (minimum 25 m)?  ja  neen

Andere nuttige inlichtingen: _____________________________

_____________________________________________________

Ik, ondergetekende, stem in met elke heelkundige 

tussenkomst dringend geacht door de geneesheer.

Gedaan in __________________________________________

op __________________________________________ 

Gelezen en goedgekeurd + Handtekening van het gezinshoofd

TOP VAKANTIE 
Vormingswerk en Vrijetijdsbesteding 
voor Jongeren vzw  
Vleurgatsesteenweg 113 - 1000 Brussel 
T 02 648 98 23 - F 02 648 65 94 
E info@topvakantie.be - W www.topvakantie.be 
Lic. AEP A 1802

Stamnr. van het ziekenfonds van  
de deelnemer / deelneemster  

KLEEFVIGNET VERPLICHT

Indien zou blijken dat wegens het niet correct invullen van de medische fiche,  
de veiligheid van het kind niet kan gegarandeerd worden, behouden wij het recht de 

ouders te vragen het kind tijdens het verblijf voortijdig terug te halen.

DEELNEMER / DEELNEEMSTER

Naam (in drukletters):

 __________________________________________________

Voornaam (in drukletters):

 __________________________________________________

Geboortedatum:  ___________________________________

  Jongen    Meisje

12 jaar en ouder nr. identiteitskaart:

 __________________________________________________

Je kan je ook 
inschrijven via 

www.topvakantie.be

RESERVERINGSFORMULIER
VAKANTIES ZONDER OVERNACHTING

Nederlands voor anderstalige nieuwkomers
In combinatie met sport en spel 

wordt Nederlands leren kinderspel!

Mechelen Antwerpen

0307/04/17  1014/04/17

6-14 jaar 6-14 jaar

€ 150   € 150

Legomania
Vele uren bouwpret met deze populaire blokken! 

Brugge Mechelen Gent

0307/04/17  1014/04/17 1014/04/17

6-14 jaar 6-14 jaar 6-14 jaar

€ 150  € 150 € 150
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ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIES ZONDER OVERNACHTING
INHOUD
artikel 1:
Deze voorwaarden zijn van toepassing bij de verkoop van alle in deze brochure vermelde 
vakanties zonder overnachting.

INFORMATIEVERPLICHTINGEN
artikel 2:
Om de inschrijving correct te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de deelnemer de 
nodige en gevraagde informatie verstrekt aan Top Vakantie vzw. Wanneer blijkt dat de 
verstrekte informatie niet correct is, dan heeft Top Vakantie vzw het recht de vakantie te 
annuleren of eventueel extra kosten aan te rekenen.
artikel 3:
• Voor deelnemers vanaf 12 jaar is een identiteitskaart verplicht.
• Deelnemers tot 12 jaar dienen in het bezit te zijn van een Kids-ID. Dit kan aangevraagd 

worden bij het gemeentebestuur.
artikel 4:
Een tweetal weken voor de vakantie stuurt Top Vakantie vzw de deelnemers per e-mail of 
per post richtlijnen en inlichtingen (reisbrief en technische fiche) door met o.a.:
• Plaats en uur van samenkomst.
• Plaats en uur van terugkomst.
• Algemene richtlijnen en aanvullende inlichtingen over de mee te nemen uitrusting.
• De coördinaten van de verblijfplaats en van de groepsverantwoordelijke.

OVEREENKOMST
artikel 5:
Bij het ondertekenen van het reserveringsformulier gaat de deelnemer of de 
ondertekenaar akkoord met de voorwaarden zoals gepubliceerd in de brochure. 
Manifeste en druktechnische fouten zijn niet bindend voor de organisator.

OVEREENKOMST EN BETALING VAN DE SOM
artikel 6:
• Om bij Top Vakantie in te schrijven: reserveringen kunnen zowel schriftelijk, per fax 

of via internet (www.topvakantie.be) doorgegeven worden. Stuur het bijgevoegde 
inschrijvingsformulier, ingevuld, terug naar: Top Vakantie vzw, Vleurgatsesteenweg 113, 
1000 Brussel of fax: 02 648 65 94.

• Na reservering ontvangt u van Top Vakantie vzw een kostennota met bevestiging van de 
inschrijving.

REGELING VAN BETALING
• Betaal enkel nadat u de schriftelijke bevestiging (per e-mail of per post) van inschrijving 
 hebt ontvangen.
• Het totaalbedrag dient betaald te worden binnen de 30 dagen na het versturen van de 

kostennota op bankrekening BE07 0016 5998 7066 op naam van Top Vakantie vzw. 
• Indien wij 30 dagen voor vertrek geen betaling ontvangen hebben, behouden wij ons het 

recht voor de inschrijving eenzijdig te annuleren.

PRIJS
artikel 7:
De prijs werd gebaseerd op de inkoopprijzen die van kracht waren bij het te perse gaan 
van de brochure. De vermelde prijs is vast en houdt alle vermelde diensten in, behalve in 
bepaalde omstandigheden:
• In het geval van een stijging van de olieprijs, belastingen of wisselkoers, in de mate dat 

dit een impact zou hebben op de totale aankoopprijs, kan de prijs herzien worden tot 
maximum 1 maand voor vertrek.

• Leidt de hierboven vermelde wijziging tot een prijsverlaging, dan gebeurt een 
prijsaanpassing enkel in verhouding met de daaraan verbonden kosten.

• Leidt de prijsaanpassing tot een verhoging van de verkoopprijs met méér dan 10 %, dan 
heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden 
en heeft tevens recht op de terugvordering van de door hem reeds betaalde bedragen.

In de prijzen begrepen:
• De groepsactiviteiten en de diensten zoals die beschreven zijn in de programma’s.
• De omkadering, verzekerd door een groepsverantwoordelijke, animators en eventueel 

instructeurs.
• Ongevallenverzekering.

• Verplaatsingen naar de locatie van de activiteiten indien nodig.
• 10-, 16-uurtje en warme maaltijd tijdens de Kids’ Days (tenzij anders vermeld). 

10- en 16-uurtje tijdens de Xpertweken.

Niet in de prijs begrepen:
• Annuleringsverzekering.
•  Verzekering alle risico’s: verlies of diefstal van bagage, waardevolle voorwerpen, geld 

e.d.

ANNULERING DOOR DE DEELNEMER
artikel 8:
De deelnemer kan de overeenkomst annuleren, maar dient daarbij de volgende regels te 
respecteren:
Kids’ Days:
Tot de uiterste inschrijvingsdatum kan men kosteloos annuleren of wijzigingen 
aanbrengen. De uiterste inschrijvingsdatum valt twee weken voor de herfst-, kerst-, 
krokus- en paas vakantie. Tijdens de zomer dient er uiterlijk voor 10 juni ingeschreven 
worden voor Kids’ Days in juli, en 10 juli voor augustus.
X-pert:
•  Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen voor vertrek wordt een 

schadeloosstelling van € 30,00 gevorderd.
• Bij annulering tussen 30 dagen en 15 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling 

gevorderd van 25 % van de totale reissom.
• Bij annulering minder dan 15 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling 

gevorderd van 50 % van de totale reissom.
• Als de deelnemer niet komt opdagen de dag van het vertrek, dan is er geen enkele 

terugbetaling mogelijk, behoudens bij overmacht die gerechtvaardigd is door een attest 
(ziekte, overlijden, …).

Elke annulering dient schriftelijk gemeld te worden aan de organisatie. De annule-
ringsvergoeding zal ingehouden worden op de reeds gestorte bedragen en indien dit 
ontoereikend is verder gevorderd worden. Indien de annulering gebeurt wegens ziekte 
of ongeval, en op voorwaarde dat dit gestaafd wordt door een medisch attest, blijft de 
annuleringsvergoeding beperkt tot € 15,00 voor administratiekosten. 

ANNULERING DOOR TOP VAKANTIE VZW
artikel 9:
Als een programma vervalt dan wordt er een alternatief voorgesteld. Bij onvoorziene 
omstandigheden gebeurt dit zo snel mogelijk, bij onvoldoende inschrijvingen gebeurt 
dit uiterlijk 15 dagen voor de afreis. Wordt dit voorstel niet weerhouden door de 
deelnemer, dan worden de reeds betaalde bedragen integraal terugbetaald, zonder 
schadeloosstelling of intresten.

WIJZIGINGEN DOOR TOP VAKANTIE VZW
artikel 10:
Indien Top Vakantie vzw zich voor het vertrek verplicht ziet de overeenkomst te wijzigen, 
dan wordt de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk en voor het voorziene 
vertrek verwittigd. De deelnemer heeft in dat geval het recht kosteloos zijn verblijf te 
annuleren en dient dit schriftelijk mee te delen aan Top Vakantie vzw. Geven geen recht 
tot schadevergoeding: de aanpassingen aan het beschreven programma van een verblijf, 
die noodzakelijk zijn door overmacht, onvoorziene omstandigheden of indien de veiligheid 
van de deelnemers dit vereist.

AANSPRAKELIJKHEID VAN TOP VAKANTIE VZW
artikel 11:
De prestaties van de organisator nemen een aanvang vanaf het moment dat de deelnemers 
door de ouders worden overgedragen aan de verantwoordelijken van onze organisatie 
en eindigen op het moment dat de organisatie de deelnemers terug overdraagt aan 
de ouders. Top Vakantie vzw kan aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die de 
deelnemer oploopt doordat de overeenkomst niet of slecht werd uitgevoerd, tenzij indien:
• de deelnemer verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van de 

overeenkomst;
• de tekortkomingen veroorzaakt zijn door een derde, die niet in de overeenkomst 

vermeld staat;
• de tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht;

• de tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die door Top 
Vakantie vzw niet op voorhand konden voorkomen worden.

Top Vakantie vzw is steeds verplicht de in nood verkerende deelnemer te helpen. 
Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen bij de deelnemer verhaald worden, indien 
de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor de tekortkoming.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER
artikel 12:
De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor de schade indien hij de veiligheid of 
integriteit van Top Vakantie vzw, personeel, begeleiders of andere deelnemers in het 
gedrang brengt, dan heeft Top Vakantie vzw het recht de deelnemer onmiddellijk voor 
verdere deelname uit te sluiten. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van 
de deelnemer. Een deelnemer die om hierboven vermelde reden wordt uitgesloten 
voor verdere deelname aan de vakantie heeft geen recht op terugbetaling van enige 
schadevergoeding of terugbetaling. Onder niet tolereerbaar gedrag wordt o.a. verstaan: 
alle vormen van agressiviteit, druggebruik, excessief alcoholgebruik, het niet respecteren 
van de privacy, ...

KLACHTENREGELING
artikel 13:
•  Indien de deelnemer een klacht heeft, nog voor de overeenkomst tot uitvoering is 

gekomen, dan dient hij zijn klacht schriftelijk te bezorgen aan Top Vakantie vzw.
•  Klachten tijdens de bepaalde vakantieperiode moeten ter plaatse aan de Top Vakantie- 

groepsverantwoordelijke overgemaakt worden. Deze zal de klacht meteen onderzoeken 
en er alles aan doen om naar ieders tevredenheid een oplossing te zoeken.

•  Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de deelnemer werd opgelost of 
indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet in staat is zijn klacht 
bij de Top Vakantie groepsverantwoordelijke neer te leggen, dan dient maximum 4 
weken na de einddatum van het verblijf de klacht per aangetekend schrijven te worden 
ingediend. Bij een overschrijding van deze periode is de klacht niet meer ontvankelijk.

LIDMAATSCHAP
artikel 14:
Het lidmaatschap van de vereniging geeft recht op deelname aan haar activiteiten. De 
jaarlijkse bijdrage bedraagt € 2,50 (in de gepubliceerde prijzen begrepen). 
Betwisting: enkel de Rechtbank van Koophandel te Brussel is bevoegd.

BIJKOMENDE INFORMATIE: VERZEKERINGEN
ONGEVALLENVERZEKERING INBEGREPEN
De deelnemers zijn tijdens de vakanties verzekerd voor persoonlijke lichamelijke on-
gevallen (Ethias Verzekeringen – polisnummer 45.293.938) en burgerlijke aansprakeli-
jkheid t.o.v. derden (AXA Belgium – polisnummer 730.163.840). De verzekering burgerli-
jke aansprakelijkheid wordt aangesproken na de familiale verzekering van de deelnemer. 
Na tussenkomst van de ziekenfondsen wordt terugbetaling van de onkosten voorzien tot 
20 % van het wettelijke plafond inzake arbeidsongevallen:
• Levenslange invaliditeit: € 37.500,00
• Overlijden: € 7.500,00
De medico-mutualistische reglementering wordt toegepast. Heelkundige en ziekenhuis-
kosten, die niet het gevolg zijn van een ongeval, vallen niet ten laste van onze organisatie. 
Wat de gewone gezondheidszorgen betreft, worden enkel de door het ziekenfonds 
verstrekte tussenkomsten, door de gezinnen aan onze organisatie terugbetaald. 
Buitengewone onkosten (b.v. tandartskosten, gebroken bril of prothese, vervoer met 
ziekenwagen...) worden volledig aan de ouders gefactureerd. Verlies van bril en prothese 
zijn niet gedekt. Omwille van administratiekosten worden medische kosten minder dan  
€ 12,50 niet terugbetaald. De vervoeronkosten met ziekenwagen tussen twee 
ziekenhuizen zijn enkel gedekt op medische vraag.

FINANCIEEL ONVERMOGEN
Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie 
en reisbemiddeling van 01/04/1994 en het betreffende 
uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 is de vzw door Belfius 
Verzekeringen, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, verzekerd om in 
geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de 
deelnemer verder na te komen. De desbetreffende polis heeft als 
referentie 282.703.


