
!!!MAXIMAAL 1 WEEK STAGE PER ZOMERMAAND EN PER KIND!!
-------  PRESENTATIE   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De cursussen worden georganiseerd voor kinderen van 6 tot 12 jaar,
tijdens schoolvakanties. De hele week, kinderen kunnen deelnemen 
aan de activiteiten van de boerderij: dieren voeren, tuinieren, 
composteren, enz. Games en creatieve workshops gerelateerd aan 
het thema van de cursus zijn ook gepland.

-------  PROGRAMMA   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.00 > 09.00  --------  Aankomst kinderen
09.00 > 09.45  --------  Vrije tijd
09.45 > 10.00  --------  Snack
10.00 > 12.00  --------  Animatie rondom dieren
12.00 > 13.30  --------  Maaltijden en vrije tijd
13.30 > 15.30  --------   Workshop gerelateerd aan het thema van de cursus
15.30 > 16.00  --------  Snack
16.00 > 17.00  --------  Vertrek van de kinderen en sluiting van de Boerderij

--------  APPARATUUR   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om de stage van uw kind zo soepel mogelijk te laten verlopen, vergeet niet:
   * Een paar schoenen,
   * Kleding geschikt voor het weer, waar kinderen vies van kunnen worden.
   * Twee snacks, één voor 10.00 en de andere voor 16.00, een maaltijd
      middag en een fles water. Wij zorgen voor fruit voor begeleiden hun 
      middagsnack.
   * Mobiele telefoons zijn verboden tijdens de stage op de Boerderij.

de Boerderij Maximiliaan wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van:
verlies of diefstal.

--------  BETALING   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De reservering wordt bevestigd bij online betaling.

De betaling neemt af voor broers en zussen dankzij de promotiecode.
(90€ - 1e kind // 80€ - 2e en 3e kind).
De promocode is beschikbaar in de cursusbeschrijving.

De procedure voor het coderen van fiscale attesten is aangepast. Wij
wij zorgen voor de nodige informatie aan de SPF dankzij:
naar het Rijksregisternummer van uw kinderen, geen attest
wordt u daarom vanaf dit jaar gegeven. Als uw zorgverzekering
ook een terugbetaling, aarzel dan niet om ons het formulier te bezorgen.

--------    ANNULERINGSVOORWAARDEN   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In geval van herroeping, verwittig ons minstens 15 dagen voor de datum 
start van de stage en wij vergoeden je. Zonder welke geen restitutie vindt
niet plaats!!!

BESCHRIJVING VAN HET CAMP


