Algemene voorwaarden
1. U kan enkel inschrijven voor een volledige kampweek. Dit enkel voor uw eigen kind(eren). Zo
kunnen wij iedereen de kans geven om deel te nemen.
Kinderen die vorig schooljaar deelnamen aan onze kampen komen dit jaar niet in aanmerking. Dit om
alle kinderen een kans te geven om te komen genieten van onze boerderijkampen.
2. Leeftijd deelname: Kinderen die deelnemen aan de kampen voor de doelgroep 1ste-2de leerjaar,
moeten effectief het eerst leerjaar al doorlopen hebben. Onze activiteiten zijn afgestemd op deze
doelgroep, wat cognitieve-en motorische competenties betreft. Ook de hechte samenhang en het
goed voelen in de groep worden hier mede door bepaald.
3. De inschrijving van uw kind is slechts geldig na het invullen/uploaden van deze medische fiche en na
ontvangst van uw betaling.
4. Aangezien de boerderij een openbaar terrein is, vragen we om uw kind ’s morgens en ’s avonds
steeds bij de animatoren te komen brengen/ophalen.
Wanneer uw kind door een derde wordt opgehaald of zelfstandig naar huis mag gaan, dan vragen we
u om de animatoren hiervan op de hoogte te brengen.
5. Dagindeling:
08.30u.:
start opvang
09.00u.:
start activiteiten
16.45u.:
einde activiteiten
17.00u.:
einde opvang (ma – di – woe)
Op donderdag tot 19.45uur: we houden dan een extra lange en leuke avond. We bereiden die dag ons
eigen avondmaal. De kinderen kunnen worden afgehaald tot 20.00 uur.
Op vrijdag stoppen we reeds om 15.45u.
6. Animatoren: Wij werken met zeer enthousiaste animatoren, die door het kinderboerderijteam
ondersteund worden in hun taak. Dit zijn jongvolwassenen met het hart op de juiste plaats. Wij
kunnen van hen echter niet verwachten dat ze reeds ervaring hebben met de omgang van kinderen
die extra zorg nodig hebben en/of een probleemgedrag stellen.

7. Verzekering: De deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid.
Bij ongevallen of andere problemen worden de ouders gecontacteerd. De kinderboerderij zal indien
nodig zelf een dokter of het ziekenhuis raadplegen.
Diefstal, schade en/of verlies van persoonlijk materiaal en/of kleding wordt niet verzekerd. Het
spreekt dan ook voor zich dat het kind geen gsm, geld, juwelen, speelgoed,… met zich meebrengt. Alle
andere persoonlijke spullen kunnen gedurende heel de week in een gesloten ruimte worden gelegd.
8. Tegemoetkoming ziekenfonds en fiscaal attest: Een bewijs van deelname kan u bij aanvang van het
kamp afgeven aan de hoofdanimator. We bezorgen u dit de laatste dag van het kamp terug. Gelieve
de persoonlijke gegevens reeds in te vullen.
Wij kunnen geen fiscaal attest geven omdat de kinderboerderij onder culturele instellingen valt.
9. Annulatie:
Voor aanvang van de kampen:
Dit gebeurt steeds schriftelijk op het adres: Kinderboerderij Mikerf, Mikhof 25 2930 Brasschaat.
Indien u ten laatste 3 weken op voorhand annuleert, wordt alles terugbetaald, na aftrek van €20
administratieve kosten.
Indien u binnen 3 weken voor het kamp annuleert, is een gewettigd attest (vb. medisch attest) vereist.
Enkel bij het voorleggen van dit attest, wordt 50% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
De kinderboerderij kan een inschrijving alsnog weigeren indien uit de medische fiche blijkt dat de
veiligheid en/of de boerderijwerking in gedrang kan komen. Het inschrijvingsgeld zal dan worden
terugbetaald na aftrek van €20 administratieve kosten.
Tijdens de kampen:
Indien uw kind niet opdaagt zonder voorafgaande verwittiging, wordt het totale bedrag van het
inschrijvingsgeld ingehouden.
Bij het vroegtijdig verlaten omwille van medische redenen (mits doktersattest), wordt er €10 per dag
terugbetaald.
De kinderboerderij behoudt zich het recht om de deelname vroegtijdig stop te zetten. Dit indien blijkt
dat de veiligheid en/of de boerderijwerking in gedrang komen.
Bij het vroegtijdig verlaten van het kamp om persoonlijke redenen of wangedrag, wordt er niets
terugbetaald.

10. Medicatie: Indien uw kind tijdens de kampperiode geneesmiddelen moet innemen, kan dit enkel
mits voorlegging van een doktersattest. Hierop staat duidelijk vermeld, naam geneesmiddel, tijdstip
van inname, dosis, naam kind en handtekening van de dokter.
Indien we dit attest niet hebben, zijn wij wettelijk verplicht te weigeren om deze medicatie toe te
dienen. Medicatie wordt bij aanvang aan de animatoren overhandigd. Zij brengen deze veilig in
bewaring.

