
Algemene voorwaarden Bos en Hei vzw 
 
Art. 1 Inschrijvingen en betalingen 
Onze voorinschrijvingen starten na de paasvakantie.  De voorinschrijvingen en betalingen 
gebeuren online.  Je kan geen opties nemen op dagen.  Je betaalt ineens voor de dagen die 
je gekozen hebt. 
Bij de eerste inschrijving van je kind, zal je ook éénmalig 10 euro voor de verzekering dienen 
te betalen (per speelpleinzomer). 
 
Tijdens de maand juli kan u uw kind enkel nog inschrijven en betalen op ons speelplein.  U 
dient uw kind te hebben ingeschreven ten laatste op vrijdag voor de week nadien.  U kan 
uiteraard ook latere weken kiezen, maar u kan niet inschrijven voor een week die reeds 
bezig is. 
 
Wanneer uw kind niet naar het speelplein kan komen op de dagen waarvoor het is 
ingeschreven, wordt het inschrijvingsgeld enkel terugbetaald bij voorlegging van een geldig 
doktersattest dat de afwezigheid verantwoordt.  
 
Indien u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, kan uw kind deelnemen aan de 
speelpleinwerking voor €2 per dag (kansentarief / sociaal tarief). 
 
Fiscale attesten en attesten van het ziekenfonds (terugbetaling speelpleinwerk) worden via 
ons inschrijvingsprogramma beschikbaar gesteld. 
 
Bij inschrijving verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden van het 
speelplein. 
 
Art. 2 Leeftijd 
Ons speelplein is geopend voor kinderen van 3 jaar tot 15 jaar.  Meer specifiek moet je kind 
ten laatste 3 jaar worden op 31 augustus van het jaar dat het naar Bos en Hei wil komen.  
(Dus als uw kind pas 3 jaar wordt op 1 september, dan mag het in juli van dat jaar nog niet 
naar Bos en Hei komen.) 
Het jaar waarin uw kind 15 jaar wordt, is tevens het laatste jaar dat het als kind naar ons 
speelplein kan komen. 
Jongeren hebben de mogelijkheid om – in het jaar waarin ze 16 worden – zich aan te sluiten 
bij onze animatorenploeg. 
 
Art. 3 Groepsindeling 
De groepen worden ingedeeld op leeftijd. 
Groep 1: 3 – 6 jaar (kleuters) 
Groep 2: 7 – 8 jaar (+/- 1ste en 2de leerjaar) 
Groep 3: 9 – 10 jaar (+/- 3de en 4de leerjaar) 
Groep 4: 11 – 12 jaar (+/- 5de en 6de leerjaar) 
Groep 5: 13 – 15 jaar (+/- 1ste tot 3de middelbaar) 
 



Art. 4 Verantwoordelijkheid, verzekering 
De kinderen die correct ingeschreven zijn, zijn verzekerd tegen ongevallen op het speelplein. 
Wij beschikken over een polis burgerlijke aansprakelijkheid die het werk van de door ons 
aangeduide verantwoordelijken en/of begeleiders dekt.  Wij nemen geen enkele 
verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die je kind door toedoen van derden 
tijdens de deelname aan het speelplein ondervindt.  Het kind dat opzettelijk schade 
toebrengt aan derden wordt zelf aansprakelijk gesteld en moet de gemaakte schade 
vergoeden. 
 
Art. 5 Middagmaal 
Bos en Hei voorziet elke middag een warm middagmaal voor de kinderen.  Dit is inbegrepen 
in de dagprijs. 
Er bestaat geen mogelijkheid om eigen boterhammen mee te brengen naar het speelplein. 
Eventuele allergieën moeten bij inschrijving opgegeven worden zodat we hiermee rekening 
kunnen houden. 
 
Art. 6 Persoonlijke voorwerpen en kledij 
Bos en Hei vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade 
aan de door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen zoals geld, smartphones, 
eigen speelgoed… 
Kinderen nemen best wel een rugzakje mee met een drankje, koek, fruit… 
De kinderen dragen best speelkledij, aangepast aan de weersomstandigheden.  Voorzie 
eventueel reservekleding in de rugzak. 
 
Gelieve kledij en voorwerpen steeds te naamtekenen! 
 
Art. 7 Foto’s 
Op het speelplein worden af en toe foto’s genomen door onze animatoren.  Enerzijds 
sfeerbeelden, waarvoor geen toestemming nodig is, anderzijds gerichte beelden.  De foto's 
worden gedeeld op onze Facebookpagina en website en kunnen gebruikt worden als 
onderdeel van promotiemateriaal voor Speelplein Bos en Hei (posters, flyers, brochures…).  
De foto’s worden bewaard in ons archief. 
 
Bij inschrijving hebt u de mogelijkheid om hier al dan niet toestemming voor te geven.  Uw 
toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s genomen binnen onze speelpleinwerking, of 
beelden die in onze opdracht worden gemaakt. 
 
Art. 8 Privacy 
Bos en Hei vzw neemt uw privacy ernstig.  De contactgegevens die u hebt gedeeld in het 
kader van uw inschrijving/deelname worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te 
houden van nieuws, verdere activiteiten, onze werking, of wijzigingen in onze activiteiten. 
U heeft het recht om uw gegevens te laten verbeteren, hiervan inzage te vragen, de 
verwerking van uw gegevens te laten beperken, stop te laten zetten of te verwijderen, via 
speelpleinbosenhei@gmail.com. 
 
U vindt onze uitgebreide privacyverklaring terug op onze website. 


