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Académie de Langues I Taalacademie I Language Academy 

 
Algemene voorwaarden 
Taalvakantie DUITS en FRANS 
voor kinderen en jongeren te Schoppen en te Stoumont 
 

 
 
Waar vinden de taalvakanties plaats? 

DUITS: Schoppen, Vakantie- en seminariecentrum, Schoppen, Am Birt 26 & 26a, 4770 Amel/Amblève 
(dichtbij Bütgenbach) > www.villa-chavet.be 

FRANS: Stoumont, Le Fagotin, Roua 10, 4987 Stoumont  > www.fagotin.be  
 

Termijnen en duur 

De taalvakanties van SKLZ vinden plaats in de zomermaanden juli en augustus, telkens  van 
maandag t/m vrijdag. De jongeren worden verwacht op maandag rond 9 uur en ze worden afgehaald 
op vrijdag rond 16.30 uur (ontvangst van de ouders). De deelnemers blijven tot het einde van het 
verblijf onder toezicht van de monitoren. 

Op aanvraag en tegen toeslag (25 €) is de aankomst op zondagavond mogelijk. 
 

Deelnamebijdrage  

Zowel de overnachting, het volpension als de lesdocumenten zijn in de prijs van 385 € inbegrepen. 
 

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden 

Onmiddelijk na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging incl. factuur schrijft de klant het totaalbedrag 
over op de bankrekening van SKLZ. Door de betaling wordt de inschrijving definitief en gaat de 
deelnemer resp. zijn/haar verantwoordelijke persoon akkoord met de algemene voorwaarden hiervan.  
 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering uiterlijk tot 15 dagen vóór het begin van de taalvakantie wordt de helft van het bedrag 
terugbetaald. Bij een latere annulering is geen terugbetaling mogelijk, behalve in geval van overmacht. 
Iedere annulering moet schriftelijk gebeuren. 
 

Verzekering 

De deelnemers zijn zowel in het vakantie- en seminariecentrum als op het terrein verzekerd tegen 
schadegevallen door een aansprakelijkheidsverzekering. 

Indien een deelnemer zich verzet tegen de instructies van een leerkracht, resp. een animator, is deze 
niet verantwoordelijk voor de betrokken deelnemer. Dit geldt eveneens als een deelnemer het terrein 
verlaat zonder toestemming of zonder begeleiding van een leerkracht, resp. een animator. 

Indien een deelnemer het goede verloop van de taalvakanties stoort, behoudt SKLZ zich het recht om 
de ouders resp. de verantwoordelijke opvoeder te contacteren en zo nodig de deelnemer te laten 
afhalen. In dit geval wordt de inschrijvingsbijdrage niet terugbetaald. 

 
Verdere informatie 

Het meebrengen en consumeren van alcohol is strikt verboden. 

Er mogen geen voorwerpen van waarde (juwelen, gsm, MP3 enz.) worden meegebracht. 

SKLZ neemt bij verlies geen enkel aansprakelijkheid op zich. 

20 euro zakgeld voor briefkaarten, postzegels, dranken enz. volstaat. 
 


