Algemene Voorwaarden voor sportklassen in Sport Vlaanderen (ICALG_002_01_B7)
I. Definities
I.1.
Sport Vlaanderen: het Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen.
I.2.
Klant: een school welke via bemiddeling van een onderwijskoepel een reservering maakt bij Sport Vlaanderen voor
de organisatie van een schoolklas.
I.3.
Sportklassen: meerdaagse schoolse extra-muros-activiteiten, die in internaat worden georganiseerd in een centrum
van Sport Vlaanderen. Naast de gewone onderwijsactiviteiten, onder leiding van de school, beoefenen de leerlingen
minimum 2 uur per dag sport. De sportactiviteiten staan onder leiding van gediplomeerde lesgevers van Sport
Vlaanderen.
I.4.
de reservering: elke door Sport Vlaanderen aanvaarde aanvraag voor de organisatie van een schoolklas
II. Sportklassen
II.1.
De Sport Vlaanderen centra staan ter beschikking van scholen voor de organisatie van schoolklassen. De aanvragen
hiervoor dienen te gebeuren via een onderwijskoepel (GOK, OVSG of GO). Deze algemene voorwaarden zijn eveneens
integraal van toepassing op scholen die uitdrukkelijk niet wensen te reserveren via één van de bovenvermelde
scholenkoepels
II.2
Onderhavige algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van (sport)accommodatie van de Sport
Vlaanderen door de klant voor de organisatie van sportklassen en dit vanaf het schooljaar 2017-2018.
II.3
Door het reserveren van (sport)accommodatie, aanvaardt de klant onderhavige algemene voorwaarden. Deze
huishoudelijke reglementen zijn beschikbaar in het betrokken Sport Vlaanderen centrum en raadpleegbaar op
www.sport.vlaanderen.
II.4
Door het reserveren van de (sport)accommodatie verkrijgt de klant het exclusieve gebruiksrecht van de
gereserveerde (sport)accommodatie en dit voor de gereserveerde tijdsduur. Dit exclusieve gebruiksrecht kan geheel
noch gedeeltelijk overgedragen worden.
III. Reservering
III.1. Sportklassen kunnen gereserveerd worden vanaf 15 september en dit voor de volgende vier schooljaren. Deze
reserveringen gebeuren schriftelijk of elektronisch rechtstreeks bij het betrokken Sport Vlaanderen centrum.
III.2. De reserveringen, inclusief het verwachte aantal deelnemers, worden door de klant doorgegeven aan het centrum,
welke zal nagaan of de aangevraagde periode nog beschikbaar is en, desgevallend, de gevraagde periode reserveren
voor de onderwijsinstelling.
III.3. Uiterlijk één jaar voor de exacte datum van de sportklas, vraagt het betrokken Sport Vlaanderen centrum de klant
het exacte aantal deelnemers van de sportklas op. Dit aantal wordt beschouwd als het effectieve aantal
gereserveerde deelnemers en vormt het uitgangspunt voor de berekening van de annuleringsregeling zoals voorzien
in artikel 7. Bij reserveringen welke plaatsvinden minder dan een jaar voor de datum van de sportklas, wordt het
aantal deelnemers vermeld op het reserveringsformulier beschouwd als het effectieve aantal geregistreerde
deelnemers aan de sportklas. Het centrum zal daarna ook een voorschot van 250,- euro factureren aan de betrokken
klant.
IV. Annulaties & vroegtijdig vertrek.
IV.1. Het effectieve aantal gereserveerde deelnemers kan uiterlijk tot 6 maand voor de start van de sportklas kosteloos
aangepast worden door de klant.
Vanaf 6 maand voor de start van de sportklas kan het effectieve aantal gereserveerde, betalende deelnemers
kosteloos aangepast worden indien deze aanpassing minder bedraagt dan 20% van het op dat ogenblik effectief
aantal gereserveerde deelnemers. Indien dit meer is dan 20% worden deze annuleringen aangerekend a rato van de
helft van het totale inschrijvingsgeld van de geannuleerde deelnemer(s) dat die 20% overschrijdt.
Het effectieve aantal gereserveerde deelnemers kan vanaf 1 maand voor de start van de sportklas kosteloos
aangepast worden door de klant indien deze aanpassing minder bedraagt dan 10% van het op dat ogenblik effectief
aantal gereserveerde deelnemers. Indien dit meer is dan 10 % worden deze annuleringen voor 75% aangerekend per
geannuleerde deelnemer(s).dat die 10 % overschrijdt.
IV.2. Deelnemers die niet komen opdagen voor de sportklas (‘no show’), worden volledig aangerekend behoudens geval
van overmacht buiten de wil van betrokken deelnemer.
IV.3. Bij volledige annulering van een sportklas wordt steeds het voorschot van 250 euro ingehouden behoudens
overmacht buiten de wil van de klant.
IV.4. Aan deelnemers die de sportklas vroegtijdig verlaten wordt nog de volledige dagprijs aangerekend voor de dag van
vertrek, ongeacht het tijdstip van vertrek en reden van dit vertrek. De overige dagen worden niet aangerekend.
Aan deelnemers die de sportklas later dan de startdatum vervoegen, wordt een volledige sportklas aangerekend,
behoudens tijdige melding door de onderwijsinstelling of in geval van overmacht buiten de wil van betrokken
deelnemer.
IV.5. Alle reservaties, annulaties en andere meldingen voorzien in deze bijlage dienen steeds schriftelijk of elektronisch te
gebeuren.
V. Begeleiding sportklas..
V.1.
Art. 10. Per reservering van de klant, kent Sport Vlaanderen tijdens de sportklas één gratis begeleider toe per 10
betalende deelnemers. Per reservering van een BUSO- en/of BuBaO-school kent Sport Vlaanderen tijdens de
sportklas, één gratis begeleider toe per 6 betalende deelnemers.

VI. Tarieven & facturatie
VI.1. De tarieven voor de organisatie van een sportklas worden jaarlijks vastgelegd door Sport Vlaanderen ten laatste 12
maanden voorafgaandelijk aan de start van een schooljaar. Deze zijn raadpleegbaar bij het betrokken Sport
Vlaanderen centrum.
Deelnemers aan een sportklas welke genieten van een studietoelage genieten een korting van 50% op de totale
kostprijs van het inschrijvingstarief van deze deelnemer, exclusief eventuele annuleringskosten.
BUSO- en BuBaO onderwijsinstellingen genieten een korting van 25% op de totale kostprijs van het inschrijvingstarief
van deze deelnemer, exclusief eventuele annuleringskosten.
VI.2. Na de beëindiging van de sportklas stuurt Sport Vlaanderen naar de klant de volledige factuur van de sportklas. Deze
factuur is inclusief de eventuele kosten voor annuleringen zoals omschreven in deze bijlage. Deze factuur dient
betaald te worden binnen de 30 dagen na ontvangst.
VII. Rechten & plichten
VII.1. De klant is volledig verantwoordelijk voor alle personen die tijdens de reservering gebruikmaken van de
(sport)accommodatie(s). De klant verbindt zich dat al deze personen de toepasselijke huishoudelijke reglementen
naleven.
VII.2. Sport Vlaanderen is, behoudens grove nalatigheid, niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen.
Diefstal, verlies van en schade aan kledij en materiaal van de klant kunnen niet verhaald worden op Sport Vlaanderen.
VII.5.

Indien het materiaal, uitrusting, terreinen, gebouwen van Sport Vlaanderen, al dan niet opzettelijk, beschadigd
worden, zal steeds een schadevergoeding geëist worden. Deze schadevergoeding is minstens gelijk aan de kostprijs
van de herstelling en/of de aankoop van het beschadigde.
Zo de dader van de al dan niet opzettelijke beschadiging niet vastgesteld kan worden, zal de klant aansprakelijk
gesteld worden en instaan voor de bovenvermelde schadevergoeding.
Bij opzettelijke schade kan de toegang tot de Sport Vlaanderen centra voor (on)bepaalde duur ontzegd worden.
Indien het materiaal, uitrusting, terreinen, gebouwen van Sport Vlaanderen vuil achtergelaten worden, kan een
schadevergoeding geëist worden van de klant. Deze schadevergoeding is gelijk aan de kostprijs van minstens de
schoonmaak.
VII.4. Het maken van reclame onder welke vorm ook, is verboden. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan van deze
algemene regel afgeweken worden en enkel mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de
centrumverantwoordelijke van het betrokken Sport Vlaanderen centrum.
VIII. Wijziging algemene voorwaarden
VIII.1. Sport Vlaanderen heeft het recht onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden
onmiddellijk in werking en zijn van toepassing op reeds eerder gemaakte reserveringen die nog moeten plaatsvinden.
In dit laatste geval beschikt de klant de mogelijkheid om kosteloos af te zien van zijn reservering.
IX. Privacy
IX.1. Sport Vlaanderen verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van de klant niet door te geven aan derden en deze
gegevens enkel te gebruiken om redenen die nodig zijn voor haar eigen werking
X. Klachten
X.1.
Klachten met betrekking tot de toepassing van deze algemene voorwaarden moeten uiterlijk binnen de 30 dagen na
het feit waarover geklaagd wordt, ingediend worden bij Sport Vlaanderen, afdeling centra, Arenbergstraat 5 te 1000
Brussel. Alle geschillen met betrekking tot de reservering zullen beslecht worden door de bevoegde rechtsmacht van
het gerechtelijke arrondissement Brussel.

