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KAMPBRIEFING
Kapoenen Klauwaards Sint-Martinus Zomerkamp 2019
(belangrijke TOP SECRET informatie, gelieve alles zeer aandachtig te lezen)

R
C

DETECTIVE

Codenaam

Alias

Contactgegevens

MEE TE NEMEN
Op straffe van uitsluiting (art. 13 §2 7°)

Je beste detective outfit
ID-kaart
Buskaart

P
O

Ingevulde medische fiche
60 euro kampgeld
Slaapzak

T
Matje

NIET MEENEMEN

E
S

Of wel meenemen, maar dan wordt het afgepakt en/of vernietigd (art. 16quater)

(Dure) kleren die niet vuil mogen worden - Elektronische toestellen - Snoep en andere zoetigheid* - Gevaarlijke voorwerpen (katapult, messen
uitgezonderd bestek, DVD-spelers, baby’s, giftige insekten, ninja’s…) - Waardevolle voorwerpen Bromfietsen - Gordeldieren of andere huisdieren.
* Meenemen = delen met de anderen

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR OUDERS

Toiletgerief

Zorg dat alles in één grote rugzak past. Een
lunchpakket en kampgeld nemen jullie kinderen uiteraard de dag zelf mee (en een klein
rugzakje). Die hoeven niet mee op voorhand.
Maak samen met je kapoen de rugzak. Zo
weet hij of zij alles goed zitten. Per dag de
kleren in aparte zakjes stoppen kan makkelijk zijn. Liefst ook de naam van je kapoen in
alle kleren voorzien. Zo gaat er niks verloren.

Zeep

Shampoo

Tandenborstel + pasta
Haarborstel

Zonnecrème
Handdoek + washandje

T
E

2 keukenhanddoeken

KENM ERKEN

Knuffel + kussen + gerief om je ‘s ochtends
mee bezig te houden

1. Nationaliteit

Zaklamp

2. Leeftijd

Pyjama

3a. Taal 1

2 warme truien
4 T-shirts die vuil mogen worden
7 onderbroeken

P
O

2 korte broeken die vuil mogen worden

Petje/hoedje tegen de zon
Bord/gamel en bestek

T

Stevige gesloten schoenen

Postzegel/ papier/ enveloppe voor de
brievenschrijvers (adressen er al op)
Lunchpakket voor donderdagmiddag

4. Geslacht

E
S

2 lange broeken die vuil mogen worden

7 paar kousen

R
C
maand

3b. Taal 2

Zwemgerief
Regenjas

jaar

5. Lengte

6. Gewicht

MAN

VROUW

ANDER

B I J Z O N D E
B E L A N G R I J K
A L G E M E N
VOORWAARDE

R
E
E
N

Bijzondere Voorwaarden: ons document waarin de prijs, de duur en de bijzondere bepalingen worden vermeld (hierna “BV”).
Consument: iedere natuurlijke persoon die elektriciteit en/of aardgas en/of aanverwante producten en diensten aankoopt
voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, tenzij anders bepaald in de regelgeving. Levering: het voorzien op het Leverpunt van elektriciteit en/of aardgas. Leveringsovereenkomst: het geheel van de
overeenkomst tussen u en ons betreffende de Levering; de AV, de BV evenals elke schriftelijke aanvulling of aanpassing
daarvan maken deel uit van deze Leveringsovereenkomst; in geval van tegenstrijdigheden hebben de BV voorrang. Leverpunt: het overeengekomen punt waar wij elektriciteit en/of aardgas leveren; dit punt heeft een uniek EAN-nummer. Netbeheerder: de beheerder van het nationaal, regionaal of lokaal net voor de transmissie, het vervoer of de distributie van elektriciteit en/of aardgas. De begrippen die niet in deze Leveringsovereenkomst zijn gedefinieerd hebben de betekenis zoals
vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. Deze AV zijn van toepassing op de levering van elektriciteit en aardgas aan
Consumenten. Voor meer uitleg over de regionale regelgevingen verwijzen wij naar onze website.Wij zullen elektriciteit en/
of aardgas leveren zoals in de Leveringsovereenkomst bepaald. U zal op het Leverpunt uitsluitend onze elektriciteit en/of
aardgas afnemen, ons de overeengekomen prijs betalen en de andere bepalingen van de Leveringsovereenkomst naleven.
De Leveringsovereenkomst doet geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen, o.m. inzake openbare dienstverplichtinge 3.1.
De Leveringsovereenkomst komt tot stand zodra u ons aanbod heeft aanvaard. 3.2. Voor zover toegelaten door en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, kunnen wij u als klant weigeren indien wij objectieve redenen hebben om te twijfelen
aan uw kredietwaardigheid. Bovendien kunnen wij van u, voor zover toegelaten door en overeenkomstig de toepasselijke
wetgeving, een waarborg vragen in de volgende gevallen: (i) u heeft nog openstaande schulden bij ons (in welk geval u
tevens eerst uw schulden moet aflossen), (ii) in een periode van 24 maanden voorafgaand aan het afsluiten van de Leveringsovereenkomst of tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst heeft u twee of meerdere facturen niet tijdig betaald
en/ of (iii) uw contract met uw vorige energieleverancier werd beëindigd omdat u uw facturen niet tijdig betaalde. Indien u
niet voldoet aan de vraag tot waarborg binnen een termijn van 15 kalenderdagen, kunnen wij u eveneens als klant weigeren. De waarborg zal hoogstens 3 maanden geschat verbruik bedragen (in het Brussels Hoofdstelijk Gewest: 2 maanden),
en mag door ons worden gebruikt om uw schulden aan te zuiveren. De waarborg zal eventueel na compensatie met nog
openstaande bedragen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, worden teruggestort binnen de 30 kalenderdagen na
onze slotfactuur. In alle gevallen kan u de waarborg terugvragen van zodra u gedurende één jaar al uw facturen stipt heeft
betaald zonder betalingsherinnering en u bij ons geen openstaande schuld meer heeft. 3.3. De Levering start zodra wij door
de Netbeheerder als leverancier voor het Leverpunt in het aansluitingsregister of toegangsregister werden geregistreerd.
3.4. Consumenten die bij het afsluiten van de Leveringsovereenkomst nog gebonden zijn door een leveringsovereenkomst
met een andere leverancier met betrekking tot het Leverpunt, geven ons een uitdrukkelijk mandaat om voor hen deze
leveringsovereenkomst te beëindigen en om de hiervoor noodzakelijke gegevens bij hun huidige leverancier op te vragen.
4. Duur 4.1. De Leveringsovereenkomst treedt in werking vanaf de eerste Levering en wordt afgesloten voor bepaalde of
onbepaalde duur. 4.2. Is uw Leveringsovereenkomst van bepaalde duur, dan wordt deze na afloop in principe telkens au-

PRAKTISCHE INFO

D ATA
Rugzakken afzetten op 30 juni tussen 16u-19u aan het lokaal
Rugzakken halen op 14 juli tussen 17-19u aan het lokaal
Vertrek: donderdag 4 juli 7u50 aan het Sint-Pietersstation
Terug: maandag 8 juli 15u36 aan het Sint-Pietersstattion
K A M PA D R E S
Hollborn 3, 4770 Amel, Möderscheid

NOODNUMMERS GROEPSLEIDING
Ruth +32 484 88 13 75
Simon:+32 470 68 47 91

