Vzw Opstap – maatschappelijke zetel: Luipegem 147 te 2880 Bornem
gelegen in het arrondissement Mechelen
met ondernemingsnummer 457.874.840 Tel. 03 889 38 93

Vakantie Info 2015 .
Gezinsvakantie ingericht door vzw OPSTAP op het Recreatiecentrum “Van Harte” 7932 PD Echten,
Drenthe - Nederland
Periode: van vrijdag 3 juli tot zaterdag 17 juli 2015
Kostprijs: Prijzen zijn all-in incl. met BTW, eindschoonmaak (borstel gereinigd en alles op zijn
plaats), energie, administratie, toeristenbelasting
Woning met 2 slaapkamers:

W1 € 470 - W2 € 470 Totaal 2 W € 940

Woning met 3 slaapkamers (rolstoeltoegankelijk)

W1 € 630 - W2 € 630 Totaal 2 W € 1260

Woning met 4 slaapkamers (rolstoeltoegankelijk)

W1 € 665 - W2 € 665 Totaal 2 W € 1330

Bijdrage voor opvang uitstappen en drankjes van de persoon met een beperking:
per week € 240,00
voor twee weken € 480,00
Ter info
Het bedrag voor de bijdrage in de kosten van de opvang van de personen met een handicap wordt bepaald door de
bedragen die de vereniging ontvangt via sponsoring en giften en is daardoor al jaren gelijk gebleven.. De
vereniging wil dan ook al diegenen die een gift gedaan hebben of mee helpen om sponsoring te verkrijgen
bedanken en hoopt op verdere steun in de toekomst.
In 2014 was de kostprijs ten laste van Opstap €310 per kind/per week.

Lidgeld 2015 - verplicht per gezin – te storten op rek. nr. 001-2763204-01
: ·€ 7,50
(Dit lidmaatschap geeft U inspraak en informatie in de werking van VZW Opstap als niet werkend lid).
Zijn niet inbegrepen in de kostprijs:
Reis naar Van Harte in Echten(Nederland) en terug.
 Onkosten ten gevolge van opvang en uitstappen van de broers en zussen zoals begeleiding
toegangsprijzen, vervoer, middagmalen enz (#)
 Annulatieverzekering en/of reisbijstand verzekering (Men kan dit via persoonlijk contact met een
verzekeringsmaatschappij afsluiten. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met Opstap)
 Maaltijden en drank broers en zussen. (#)
(#) deze voorwaarden worden voor vertrek nog meegedeeld
De werkingskosten, het vervoer en verblijf van de vrijwilligers/begeleiders zijn ten laste van vzw Opstap.


Opmerking: de raad van bestuur van VZW Opstap behoudt zich het recht toe om inschrijvingen te weigeren als het
maximum aantal woningen volgeboekt is of als de kwaliteit van de organisatie in het gedrang komt. De volgorde
van inschrijven is bepalend voor deelname.

Inschrijven kan onmiddellijk. Einddatum inschrijvingen: 15 december 2014
Het voorschot dient betaald te worden voor 15 januari 2015.
Het resterend bedrag dient voldaan te worden voor 15 mei 2015.
Overschrijvingen kunnen gebeuren op rek. Nr. 001-2763204-41 op naam van ‘VZW OPSTAP’ bij de
BNP Parisbas Fortis bank.

Welkom bij Van Harte Recreatiecentrum!

Recreatiecentrum Van Harte is omgeven door bossen, vennen en heide en ligt tussen de dorpen Echten en
Ruinen in Zuid-west Drenthe.
Bij recreatiecentrum ‘Van Harte’ heeft u een grote keuze uit vele leuke activiteiten, zodat jong en oud,
rustzoekers en actievelingen het maximale aan ontspanning kunnen halen uit een kort of lang verblijf in
Drenthe.
Wij bieden u een bungalow op een kleinschalig parkje waar u rechtstreeks contact heeft met de
beheerders. Door de ideale ligging in de boswachterij Ruinen kunt u vanaf hier prachtige wandelingen of
fietstochten maken. Er zijn kilometers (verharde) wandel- en fietspaden.
Recreatiecentrum Van Harte
Ruinerweg 18
7932 PD Echten NL
Tel: ++31 528/251 221
Fax: ++31 528/251 494
www.vanharte.info

Vzw Opstap – maatschappelijke zetel: Luipegem 147 te 2880 Bornem
gelegen in het arrondissement Mechelen
met ondernemingsnummer 457.874.840 Tel. 03 889 38 93
Algemene Reisvoorwaarden
Inschrijving tot deelname aan de reis en verantwoordelijkheden.
1. De inschrijving gebeurt door het invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier welke
schriftelijk bezorgd wordt aan vzw OPSTAP. Deze is definitief nadat OPSTAP het voorschot binnen de
vooropgestelde termijn op zijn rekening ontvangen heeft.
2. OPSTAP behoudt zich het recht voor om, na bespreking op de raad van bestuur, inschrijvingen te
weigeren en zal dit dan ook zo vlug mogelijk meedelen aan de betrokken personen met een motivatie van
de beslissing. Reeds betaalde voorschotten zullen terug betaald worden.
3. Na ontvangst van het inschrijvingsformulier krijgt u van OPSTAP een bevestiging van inschrijving. De
inschrijving is definitief na het betalen van de voorschot en het saldo binnen de vooropgestelde termijn
welke uit eigen beweging moet voldaan worden. Voor vertrek ontvangt u van Opstap een afrekening met
de vermelding van de betaalde bedragen en het eventueel nog te betalen saldo.
4. Het niet betalen van het saldo leidt automatisch tot uitsluiting van deelname.
5. Zo lang er plaatsen zijn kan men inschrijven, bij laattijdige inschrijvingen zullen eventueel aangepaste
afspraken gemaakt worden voor het voldoen van voorschot en saldo.
6. Verdere inlichtingen betreffende de reisweg, programma, verblijfsformule en termijn worden tijdig en
schriftelijk aan de inschrijvers meegedeeld.
7. OPSTAP sluit onder geen beding een annulatieverzekering af voor de reeds gestorte bedragen. Bij
verbreking van het contract door de inschrijver zullen deze bedragen dus in theorie niet terug betaald
worden door vzw OPSTAP.
8. De opgelegde voorwaarden, zowel deze van vzw OPSTAP als deze van de eigenaar van de huurwoning
of het vakantiedomein dient gerespecteerd te worden en zullen bij inbreuk met financiële weerslag voor
de vereniging aanleiding geven tot terugvordering van de geëiste bedragen.
9. De verantwoordelijkheid voor de inboedel, de aanwezige bagage en de eventueel te betalen waarborg
voor de woning ligt bij de gebruiker en dient spontaan door hem in orde gebracht te worden.
Bij het verlaten van de woning dient men wel te wachten tot deze geverifieerd is en de inventaris
opgemaakt.
10. Vrijwillige en onvrijwillige schade toegebracht aan derden vallen ten laste van de betrokken
deelnemer.
11.Opstap kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan of verlies van persoonlijke
bezittingen. Opstap zorgt niet voor een individuele reisbijstandsverzekering, deze dient persoonlijk
afgesloten te worden en is dus facultatief.
12. Vrijwillige of onvrijwillige materiële schade of vernieling toegebracht aan de woning of materieel in
gebruik door vzw OPSTAP vallen ten laste van de verantwoordelijke en zullen teruggevorderd worden
door de vereniging.
13. De deelnemer doet er best aan om contact op te nemen met zijn verzekeringsagent om na te gaan of
zijn polis deze extra risico’s dekt tijdens de reis.
14. Door inschrijving en deelname erkent de gebruiker kennis genomen te hebben van onderhavige
algemene voorwaarden en aanvaardt hij ook deze.

