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Algemene Voorwaarden 
(aangepast op 21/08/2015) 
 
 1/ Hoe inschrijven? 
Je kan op 2 manieren inschrijven: via de website of telefonisch. Enkel voor de Gentse 
kadervormingscursussen is er ook nog een aparte inschrijfstrook die je kan opsturen met de 
post. Inschrijven kan vanaf dat de folders verspreid worden, tot 3 dagen voor de cursus 
start. 
 
2/ Leeftijden en inschrijfvoorwaarden 
De vooropgestelde leeftijdscategorieën worden strikt gerespecteerd, hierover is er geen  
onderhandeling mogelijk. Om deel te nemen aan de cursus animator moet je, bij de start 
van de cursus, 15 jaar zijn.. Voor de cursus Hoofdanimator in het jeugdwerk moet je 16 
jaar zijn, en voor de cursus Instructeur in het jeugdwerk moet je 17 zijn. 
 
3/ Wanneer ben je ingeschreven? 
Je bent pas definitief ingeschreven wanneer je het volledige inschrijvingsgeld 
overgeschreven hebt. Ten laatste 10 dagen na de digitale/telefonische inschrijving moeten  
wij het inschrijvingsgeld op het opgegeven rekeningnummer ontvangen hebben. Het kunnen  
voorleggen van een voorlopige bevestiging van inschrijving via mail, is op geen enkele 
manier een geldig inschrijvingsbewijs. 
 
Wanneer we 10 dagen na de digitale/telefonische inschrijving jouw betaling niet ontvangen  
hebben, wordt je automatisch geschrapt van de deelnemerslijst. We brengen je hier via 
email van op de hoogte. 
 
4/ Cursus volzet? 
Wanneer een cursus volzet is starten wij een wachtlijst. Van zodra er een plekje  
vrijkomt, contacteren wij de eerste in rij op de wachtlijst. De volgorde op de wachtlijst  
wordt bepaald door de datum van inschrijven. Opgelet, de wachtlijst biedt je geen enkele  
garantie. Enkel als je een aanvraag tot betaling ontvangt en deze betaling tijdig uitvoert  
ben je zeker van jouw plekje.  
 
5/ Betaling 
Wanneer je inschrijft, telefonisch of via de website, ontvang je via mail een voorlopige  
bevestiging van inschrijving. In deze voorlopige bevestiging staat de cursus vermeld  
waarvoor je ingeschreven bent, het deelnamegeld, het rekeningnummer waarop het  
inschrijvingsgeld moet gestort worden en de mededeling die bij de overschrijving dient  
vermeld te worden. Vanaf het moment dat je het inschrijvingsgeld betaald hebt, ben je  
onderworpen aan onze annuleringsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 7. 
 
Wanneer we 10 dagen na de digitale/telefonische inschrijving jouw betaling niet ontvangen  
hebben, wordt je automatisch geschrapt van de deelnemerslijst. We brengen je hier via 
email van op de hoogte. 
 
6/ Attest van deelname 
Deelnemers aan een cursus krijgen op het einde van de cursus een ‘attest van deelname’,  
waarmee je via sommige werkgevers, sommige mutualiteiten en de meeste Vlaamse en  
Brusselse jeugddiensten een deel van het inschrijvingsgeld kunt recupereren. Enkel  
deelnemers die tijdens de volledige cursus aanwezig waren, hebben recht op dit attest van  
deelname. Indien je dus om de één of andere reden vroeger de cursus hebt moeten  
verlaten, dan kunnen wij geen attest van deelname bezorgen. 
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7/ Annulering en wijziging van inschrijving 
 

- Opzegging door VDS 
Bij onvoldoende inschrijvingen kan VDS zich genoodzaakt zien een cursus te  
annuleren. Je wordt hiervan ten laatste 10 dagen voor de aanvang van de cursus 
schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien mogelijk biedt VDS je een alternatief aan 
in dezelfde of andere periode. Ga je daar niet op in, dan storten wij het volledige 
inschrijvingsgeld terug. 
 

- Opzegging door de deelnemer 
Elke annulering, om welke reden ook, dient steeds schriftelijk (per post of via 
email) te gebeuren. De annuleringskost wordt bepaald op basis van de poststempel 
of verzenddatum van het e-mailbericht.  
 

o Annulering tot 30 dagen voor de aanvang van de cursus = geen kosten 
o Annulering tot 10 dagen voor de aanvang van de cursus = € 40 

administratiekost 
o Annulering tot 3 dagen voor de aanvang van de cursus = € 40 

administratiekost + 50 % van het inschrijvingsgeld  
o Annulering vanaf dag 3 voor de aanvang van de cursus tot de start van de 

cursus = geen terugbetaling mogelijk. 
o Niet komen opdagen op de cursus = geen terugbetaling mogelijk 

 
Bij annulering door ziekte (mits voorleggen medisch attest) of overlijden in familie 
of intieme kring geldt volgende regeling: 

o Annulering tot 10 dagen voor de aanvang van de cursus = geen kosten 
o Annulering tot 3 dagen voor de aanvang van de cursus = € 40 

administratiekost 
o Annulering vanaf dat de cursus gestart is = 50 % van het inschrijvingsgeld 

wordt terugbetaald (indien je binnen de 365 dagen opnieuw voor hetzelfde 
type cursus inschrijft, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht van het 
te betalen bedrag). 

 
Indien je de cursus verlaat, zonder ziekte of overmacht, dan is er geen financiële  
tegemoetkoming. 
 
Ingeval van betwisting zijn enkele de rechtbanken van Mechelen bevoegd en is  
enkel de Belgische wetgeving van toepassing. 
 
8/ Verzekering 
De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd  
tegen lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid. De kosten ten gevolge van het  
aanbrengen van materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het  
verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden.  
 
9/ Publicaties en privacy 
Op VDS-initiatieven worden regelmatig foto’s genomen die op de website of in publicaties  
kunnen terecht komen. Door onze algemene voorwaarden te aanvaarden stem je daarmee  
in. Zie je bepaalde foto’s liever toch niet gepubliceerd, laat het ons dan weten, zodat we  
al het nodige kunnen doen om dit te vermijden. 
 
De persoonsgegevens van alle deelnemers worden opgeslagen in een database, uitsluitend  
bedoeld voor intern gebruik en om u op de hoogte te houden van toekomstige cursussen. Je  
hebt steeds het recht op inzage en correctie van de door de VDS bewaarde informatie. 
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10/ stageplaats 
VDS draagt intens spelen en vakantiegevoel heel hoog in het vaandel. Deze kijk werd  
doorheen de jaren omgezet in DE speelvisie van de VDS. De speelvisie van de VDS doorspekt  
alle producten en initiatieven die we organiseren, zo ook onze vormingsinitiatieven. Na het  
volgen van een VDS-cursus zijn de deelnemers steeds zeer enthousiast over onze specifieke  
kijk op kinderen. We geven hen dan ook graag alle oefenkansen om met  onze visie in de  
praktijk aan de slag te gaan. We zijn ervan overtuigd dat een open speelinitiatief hiervoor  
de meest geschikte en stagemogelijkheid is. Deze werkingen onderschrijven onze  
visie volledig en bieden de beste oefenmomenten en groeikansen voor de cursisten. 
 
Wil je echte je stage lopen bij een lokale jeugdbeweging of andere jeugdwerkvorm, dan 
kan dit ook. VDS blijft echter wel je traject opvolgen en zal aan het einde van de rit jouw 
attest aanvragen. 
 
De onderstaande organisaties worden NIET erkend als stageplek: 
 

- Kinderopvanginitiatieven (departement welzijn) 
- Vakantieparken  
- Sportclubs (departement sport – Bloso) 

 


