
 

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN VAKANTIE-AANBOD VOOR VOLWASSENEN 

Definitieve inschrijving 
Vanaf het moment dat wij de volledige betaling hebben ontvangen, is de inschrijving definitief. We vragen je om het volledige 
bedrag te betalen ten laatste 15 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de activiteit binnen minder dan 1 maand start, 
dan is de betalingstermijn 7 dagen of ten laatste de dag voor aanvang van het initiatief.  Wil je graag een gespreide betaling, 
neem dan contact met ons: telefonisch (0492 23 41 46) of via mail (info@ligaautismevlaanderen.be). Indien de betaling niet 
gebeurt binnen de vooropgestelde termijn, dan behouden wij ons het recht om de inschrijving te annuleren. 

Wat bij annulering? 

Annulering van een initiatief door Liga Autisme Vlaanderen 
In geval van overmacht kan Liga Autisme Vlaanderen genoodzaakt zijn om een initiatief te annuleren. Uiteraard word je hier 
in dit geval zo snel als mogelijk van op de hoogte gebracht. De Liga Autisme Vlaanderen zal je in dit geval een alternatief 
voorstel doen. Ga je daar niet op in, dan kan je vragen om je betaalde inschrijvingsgeld teruggestort te krijgen.  

Annulering van een inschrijving door de deelnemer 
Elke annulering, om welke reden ook, dient schriftelijk via e-mail: info@ligaautismevlaanderen.be te gebeuren. Andere wijzen 
van annulering worden niet aanvaard. Na het ontvangen van de e-mail wordt er steeds een ontvangstbevestiging terug 
gestuurd. Deze geldt als definitieve bevestiging van de annulering. De annuleringskost wordt berekend op basis van de 
verzenddatum van het oorspronkelijke e-mailbericht. Annuleren binnen de 15 dagen na ontvangst van deze factuur is 
kosteloos. Nadien gelden onderstaande voorwaarden.  

• Annulering wegens overmacht 
Onder overmacht verstaan we ziekte gelegitimeerd met een doktersattest van de deelnemer en sterfgevallen tot in de 
tweede graad. Liga Autisme Vlaanderen dient hiervan schriftelijk met bewijs op de hoogte gebracht te worden. Het volledige 
deelnamegeld zal in dat geval teruggestort worden. Ook wanneer de deelnemer door overmacht een deel van het initiatief 
mist, wordt pro rata het resterende bedrag teruggestort. 

• Annulering om andere reden 
Indien de deelnemer wenst te annuleren zonder dat er sprake is van overmacht zoals hierboven beschreven, dan zal het 
deelnamegeld gedeeltelijk aangerekend worden volgens onderstaande voorwaarden: 

- Annulering tot op 75 kalenderdagen voor de start van het initiatief: administratiekost van 12.50€. 
- Annulering tussen de 74 en de 31 kalenderdagen voor de start van het initiatief: 50% van het deelnamegeld. 
- Annulering tussen de 30 en de 15 kalenderdagen voor de start van het initiatief: 75% van het deelnamegeld. 
- Annulering minder dan 15 dagen voor het initiatief: 100% van het deelnamegeld. 
- Bij wie niet annuleert en niet komt opdagen wordt sowieso het volledige deelnamegeld aangerekend.  

Verzekering 
De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels. 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. 

Persoonsgegevens 
De persoonsgegevens van alle deelnemers die zich registreerden op www.ligaautismevlaanderen.be worden opgenomen op 
de deelnemerslijst van het betreffende initiatief van Liga Autisme Vlaanderen en dit conform de bepalingen van de wet van 
december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Jouw gegevens zullen alleen gebruikt worden 
om je op de hoogte te houden van het initiatief waarvoor je inschreef en om je de meest passende ondersteuning te bieden. 
Je hebt het recht je persoonlijke gegevens op te vragen en te laten verbeteren wat eventueel fout is. Voor meer informatie 
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens kan je onze privacyverklaring lezen. 
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