HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DEELNAME
AAN SPORTLESSEN EN –KAMPEN
I.

HOE INSCHRIJVEN?

§1- Inschrijven kan enkel gebeuren via het webloket op de website: www.landen.be .
§2- Na inschrijving ontvang elke deelnemer een e-mail met de bevestiging van
inschrijving en een uitnodiging tot betaling.
§3- Voor elke nieuwe lessenreeks moet opnieuw ingeschreven worden.
§4- Er kan alleen voor een volledige lessenreeks ingeschreven worden.
§5- De betaling moet gebeuren binnen de 5 werkdagen na de inschrijving op volgend
rekeningnummer: IBAN: BE27 0910 1864 7873 – BIC: GKCCBEBB van het AGB
Landen met vermelding van de naam en de opgegeven referentie.
OPGELET! Deelnemen kan enkel bij:
1) tijdige reservatie,
2) betaling binnen de 5 dagen na de betalingsuitnodiging en,
3) indien nodig, na indiening van de gevraagde documenten.
Wie hieraan niet voldoet, wordt van de deelnemerslijst geschrapt.
II. ANNULATIE EN AFWEZIGHEID

a) annulatie vóór de aanvang van de lessenreeks
§1- Ingeval van annulatie van de inschrijving vóór de aanvang van de lessenreeks
wordt de volledige deelnameprijs terugbetaald, mits afhouding van 2,50 EUR
administratiekosten.
§2- Er is evenwel geen administratiekost verschuldigd, indien de annulatie wordt
gewettigd door een medisch attest. Dit medisch attest moet eveneens bezorgd
worden aan de dienst Vrije Tijd, afdeling Sport vóór de aanvang van de lessenreeks.
§3- Na aanvang van de lessenreeks kan er niet meer geannuleerd worden.
b) afwezigheid tijdens de lessenreeks
§1- Enkel indien de deelnemer tenminste gedurende vier opeenvolgende lessen
afwezig blijft en deze afwezigheid gestaafd wordt door een medisch attest, zullen de

deelnamekosten van de gemiste lessen terugbetaald worden onder de volgende
voorwaarden:
1) het onmiddellijk verwittigen van de afwezigheid bij de dienst Vrije Tijd,
afdeling Sport, én
2) het zo spoedig mogelijk bezorgen van het medisch attest (en uiterlijk op de
dag dat de lopende lessenreeks eindigt) aan de dienst Vrije Tijd, afdeling
Sport.
§2- Ingeval van terugbetaling met toepassing van § 1 is geen administratiekost van
2,50 EUR verschuldigd.
§3- Het is niet mogelijk om in geval van afwezigheid een gemiste les in te halen op
een andere dag of op een ander moment.
III. FISCAAL ATTEST
Het fiscaal attest wordt naar het bij de inschrijving opgegeven e-mailadres gestuurd.
Bij niet akkoord deelt de deelnemer dit schriftelijk mee.
IV. PRIVACY
§1- De verantwoordelijken en begeleiders moeten zich houden aan het
beroepsgeheim. Er wordt dus geen informatie over de deelnemers van de
sportlessen aan derden meegedeeld.
§2- Bij inschrijving kunnen persoonlijke gegevens opgevraagd worden. Deze
gegevens worden vernietigd als ze niet meer noodzakelijk zijn. Het bestuur verbindt
zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te
waarborgen.
§3- Er kunnen foto’s gemaakt worden van de deelnemers van de lessen. De foto’s
worden soms gebruikt voor publicaties op onder meer facebook of op de website
www.landen.be. Elke deelnemer kan dit steeds schriftelijk weigeren.
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