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Meer dan 45 jaar ervaring!
Top Vakantie vzw wordt als landelijk georganiseerde jeugdvereniging 
door de Vlaamse overheid erkend. Sinds meer dan 45 jaar organiseren 
we onvergetelijke Top Vakanties met en zonder overnachting voor 
kinderen en jongeren van 3 tot en met 25 jaar.
Deelnemers kiezen zelf de hoofdactiviteit van hun Top Vakantie: een 
bepaald thema, STEM, avontuur, … of toch liever cultuur? Daarnaast 
beleef je een hele vakantieperiode te gekke avonturen tijdens de 
animaties en maak je onvergetelijke herinneringen met een pak nieuwe 
vrienden.

All-in!
Met uitzondering van eventueel zakgeld is alles inbegrepen in de 
deelnameprijs!

Ervaring, engagement én vorming!
Alle begeleidingsteams bestaan uit zeer sterk 
geëngageerde en opgeleide personen.

Creatief? Inventief? Of liever Intensief?
Er is een Top Vakantie voor elke goesting!

Pluralistisch plezant!
Tijdens een Top Vakantie ontdek je hoe divers we allemaal wel zijn. Je houdt 
er beslist ook een nieuwe groep vrienden van over heel België aan over! 

Uitdaging!
Tijdens de animaties zorgt het begeleidingsteam voor een mix van 
activiteiten. Dit rekening houdend met de talenten en mogelijkheden van 
én in samenspraak met deelnemers van elke leeftijd.

We zorgen ervoor!
Al onze begeleiders hebben oog voor de grote en kleine zorgen van elke 
deelnemer. Top Vakantie tracht toegankelijk te zijn voor iedereen, dus ook 
voor deelnemers met een extra ondersteuningsnood. Voor elke vraag tot 
inclusie gaan we samen met de verantwoordelijke van de jongere op zoek 
naar een geschikte oplossing.

ONS ABC

www.topvakantie.be

Zelf een Top Vakantie begeleiden? 

Via www.topvakantie.be/vrijwilligerworden 

verneem je hoe dat kan! 

Een cursus of vorming op maat volgen? 

Surf naar www.topvorm.net! Inschrijven doe je ook meteen via die weg. 

Nog vragen? Je stelt ze aan een Top Vakantiedienst-medewerker via 

02 648 98 23!

Kortingsmogelijkheden
Er gelden verschillende kortingsmogelijkheden
op de deelnameprijs van jouw Top Vakantie. 
De hoogste korting wordt automatisch verrekend op je factuur.

• Fiscale aftrekbaarheid
 Een Top Vakantie voor jongeren van 3 tot 14 jaar is fiscaal aftrekbaar! 
 De maximale aftrek bedraagt € 14,00 per dag per kind. Jouw fiscaal attest 

vind je terug via onze website www.topvakantie.be (klikken op ‘Mijn 
account’).

• Korting via werkgever
 Een groot aantal werkgevers komt tussen in de kostprijs van onze Top 

Vakanties. 

 Dit overzicht is niet volledig: neem contact op met ons of je werkgever 
voor meer informatie!

• Korting via ziekenfonds
 Heel wat ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming in 

deelname aan jeugdkampen. Het formulier hiertoe wordt na afloop met 
plezier ingevuld.

• Member Gets Member (MGM)
 Ben je al met Top Vakantie weggeweest en wens je iemand 

nieuw mee te nemen? Goed idee! Wij bieden 10 % korting 
aan de deelnemer die nog nooit met ons mee is geweest en dit geldig op 
onze vakanties met en zonder overnachting in België. 

 Zelf ontvang je van ons een kortingsbon ter waarde van € 25,00, geldig 
op jouw volgende verblijf in België. De persoon dient enkel jouw 
naam en voornaam te vermelden op het inschrijvingsformulier met de 
vermelding “MGM-actie”. 

• Sociale korting
 Omdat elke jongere recht heeft op vakantie zoekt 
 Top Vakantie ook voor zij die opgroeien in financiële 
 moeilijkheden naar een oplossing. Dankzij Iedereen Verdient Vakantie 

of een extra sociale korting via ons Sociaal Fonds kunnen zij toch 
deelnemen aan een Top Vakantie in België. 

hoe schrijf je in?
Met je eigen Top Vakantie-account schrijf je heel gemakkelijk online in!
Heb je nog geen account? Registreren gaat heel eenvoudig via onze 
website www.topvakantie.be! Klikken op ‘Mijn account’ en ‘Registreer 
u hier’. 
Heb je reeds een account? Voortaan kan je op 2 mogelijke manieren 
online inschrijven:

• Via www.topvakantie.be: kies jouw favoriete Top Vakantie, klik op 
‘Boek nu’ en volg de inschrijvingsflow.

• Via onze Top Vakantie-app: installeer de app via jouw store
 of download hem via de QR-code,
 klik op , kies jouw favoriete Top Vakantie, 
 klik op ‘reserveren’ en volg de inschrijvingsflow.

Toch liever een inschrijving op papier? Geen probleem! Gebruik het 
formulier op pagina 15 van deze brochure. 

Na bevestiging van je reservatie ontvang je de factuur. De vertrek-
documenten (uurregelingen, de lijst met de reisbenodigdheden en 
andere nuttige inlichtingen) worden je ongeveer tien dagen vóór 
de afreis toegestuurd. Via je eigen Top Vakantie-account vind je alle 
informatie (factuur, vertrekdocumenten, attest van deelname, ...) over 
de door jou gereserveerde Top Vakantie(s) ook altijd gemakkelijk in het 
documentcenter op onze website en/of in de app terug.

altijd handig
meegenomen!

…

Top Vakantie 
Vormingswerk en Vrijetijdsbesteding 
voor Jongeren vzw
Licentie 6142
RPR 0417.241.639

 Vleurgatsesteenweg 113 - 1000 Brussel
 02 648 98 23
 info@topvakantie.be
 www.topvakantie.be
 van maandag tot en met vrijdag 
 van 10.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.00u 

 topvakantievzw

Top Vakantie vzw wordt als landelijk 
georganiseerde jeugdvereniging 
door de Vlaamse overheid erkend.

Lid van ISTO, International Social Tourism 
Organisation, en Kojeva, koepel van 
onafhankelijke jeugdvakantie-aanbieders.

Top Vakantie vzw, Vacances Vivantes asbl,
Coördinatie- en Dienstencentrum AEP vzw
en de Stichting van openbaar nut 
Active Education Partners vormen samen de 
Groep AEP.

Verantwoordelijke uitgever: 
Cedric Blanpain -  Vleurgatsesteenweg 113 - 1000 Brussel
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Top Vakanties  met  overnachting

IN BELGIË WAAR GEEN ENKELE 
LOGEERPARTIJ
AAN KAN TIPPEN! 

G Filot-Hamoir

Château d’Insegotte
Insegotte 2
4181 Filot-Hamoir

F Chevetogne

Club House
Domaine provincial
5590 Chevetogne

E Petite-Chapelle

Les Sarts
Rue du Brûly 51
5660 Petite-Chapelle

H Filot-Hamoir

Bivak in tenten
Insegotte 2
4181 Filot-Hamoir

C Koksijde

Campus Ter Duinen
Houtsaegerlaan 40
8670 Koksijde

B Sint-Idesbald

Vakantiecentrum Excelsior
Hotellaan 10
8670 Sint-Idesbald

A Sint-Idesbald

Huize Emmaüs
E. Bertrandlaan 23
8670 Sint-Idesbald

D Oostduinkerke

De Eglantier
P. Verhaertstraat 11
8670 Oostduinkerke

Ga naar pagina 10 voor onze 
vakanties zonder overnachting!

www.topvakantie.be

Onze buitenlandse 
Top Vakanties 

vind je terug VANAF pagina 8
van deze brochure!

SAMENWERKINGEN
Voor sommige Top Vakanties met overnachting in België 
werken we samen met professionele partners:

HEEN-/TERUGREIS
Je bepaalt bij inschrijving zelf hoe je reist:

Je maakt gebruik: 
- ofwel van eigen vervoer 
 naar (heenreis) en/of van (terugreis) het vakantiecentrum; 
- ofwel van het door Top Vakantie georganiseerd vervoer van 

(heenreis) en/of naar (terugreis) het station van Brussel Zuid 
(of Gent-Sint-Pieters voor de vakanties aan zee). 

surf naar www.topvorm.net voor meer info over en 
inschrijvingen voor onze cursussen 
IN DE PAAS- EN ZOMERVAKANTIE

VORMING IN HET JEUGDWERK

	Animator 09/04-14/04/23 of 01/07-06/07/23
	Co-Aanimator 01/07-06/07/23 
	Hoofdanimator 09/04-14/04/23 of 01/07-06/07/23

	Instructeur Motoren 08/07-15/07/23
	Groom 18/07-22/07/23
	Ritmeester 18/07-22/07/23
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IN BELGIË

voor wie 
fun en avontuur 
dichtbij huis zoekt!

Top Vakanties  met  overnachting

KOKEN Leeftijd
01/07-
08/07

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08 Prijs

8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen
Koken? Kinderspel! 5-8 jaar    B € 450
Cake ‘n Bake Junior 8-12 jaar   G € 450
Dagelijkse Kost Junior 8-12 jaar  G € 450
Hotel Noordzee 8-12 jaar   C € 525
Italian Food Junior 8-12 jaar  G € 450
Cake ‘n Bake 12-18 jaar     C € 495
Dagelijkse Kost 12-18 jaar  C € 495
Italian Food 12-18 jaar   C € 495
Streetfood 12-18 jaar   C € 495

Wereldkeuken 12-18 jaar   C € 495

DIEREN Leeftijd
01/07-
08/07

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08 Prijs

8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen
My Little Pony 5-8 jaar     G € 450
Allemaal Beestjes 6-12 jaar    G € 450
Dierenplezier 6-12 jaar   B € 440
Pony & Fun 8-12 jaar         F € 480
Paardrijden 12-18 jaar         F € 495
Wandelingen te paard 12-18 jaar  C € 535

Paardrijden Plus 14-18 jaar     F € 510

THEMA Leeftijd
01/07-
08/07

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08 Prijs

8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen
Pirateneiland 3-6 jaar  A € 425
Kabouteravontuur 3-6 jaar       B € 425
Kasteelpret 3-8 jaar   G € 400
Eiland onbekend 5-8 jaar        A-B € 425
Kleine Wereldburger 5-8 jaar  G € 400
Maffe Meiden 6-12 jaar     B-G € 415
Sea Explorer 6-12 jaar   A-B € 450
To the rescue 6-12 jaar  B € 425
Fortnite Real Live 8-12 jaar   G € 400
Gotta catch ‘em all 8-12 jaar    D € 400

Kerkers & Draken
12-16 jaar  G € 425
12-18 jaar  C € 425

Escape Room 12-18 jaar    E € 425
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MUZIEK - THEATER - CREA Leeftijd
01/07-
08/07

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08 Prijs

8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen
Do Re Mi 3-6 jaar  B € 450
Music Maestro 6-12 jaar  B € 450
Art Factory 6-12 jaar   B € 425
Van naald tot draad 8-12 jaar   B € 450

Crea Mania
12-16 jaar  B € 425
12-18 jaar   C € 425

Mode Academie 12-18 jaar   C € 460
DJ 12-18 jaar  C € 495
DJ Advanced 12-18 jaar  C € 495
Theater 12-18 jaar  C € 425

Musical 12-25 jaar  C € 650

Leeftijd
08/07-
15/07

29/07-
05/08

12/08-
19/08 Prijs

8 dagen 8 dagen 8 dagen
Motoren Junior 8-12 jaar    E € 510
Motoren Basis 12-18 jaar    E € 590
Motoren Vervolmaking 12-18 jaar    E € 590

Karting 12-18 jaar   C € 535

MOTOREN
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IN BELGIË

FU
N -
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Top Vakanties  met  overnachting
Leeftijd

01/07-
08/07

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
30/08 Prijs

8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 5 dagen
Als een vis in het water 6-12 jaar  B € 450
Danskriebels 6-12 jaar  B € 425
Mega Zee Week 6-12 jaar    B € 450
Pretparkspecial 6-12 jaar  A € 395
Slide ‘n Ride Junior 6-12 jaar   B € 530

Zon Zee Zomer
6-12 jaar  A € 295
8-12 jaar    D € 375

Summer Kicks 8-12 jaar  B € 450
Op de latten 8-12 jaar   B € 530
The Big Splash Junior 8-12 jaar   B € 450
Voetbalhelden 8-12 jaar   B € 425
Fun Adventure 8-12 jaar   E € 495
Missie Adrenaline 8-12 jaar  D € 475
Puur avontuur 8-12 jaar     G € 460
Kids & Fun 8-14 jaar     F € 380
Splash & Fun 8-14 jaar    A-D € 480
Tricks on Wheels 10-16 jaar   D € 480
End of summer 12-16 jaar  B € 330
Pretparkspecial 12-16 jaar  B € 395
Summer Kicks XL 12-16 jaar  B € 450
Ardennen Challenge 12-16 jaar     H € 475
Missie Adrenaline 12-16 jaar  D € 475
Red Zone 12-16 jaar   D € 425
Challenge Adventure 12-18 jaar   E € 530
Boot Camp 12-18 jaar   C-E € 425
Dance Beat 12-18 jaar   E € 425
Darts Master 12-18 jaar   C € 425
Fietsexpeditie 12-18 jaar  C € 450
Fun Sports discovery 12-18 jaar    E € 425
Op de latten 12-18 jaar   C € 530
Padel 12-18 jaar   C € 450
Start to tennis 12-18 jaar   C € 450
The Big Splash 12-18 jaar    C € 450
Fun@Sea 12-18 jaar    C € 530
Slide ‘n Ride 12-18 jaar   C € 530
The Bucketlist 12-18 jaar   C € 495

One for the team 12-18 jaar   C € 400



7www.topvakantie.be

STEM - IT Leeftijd
01/07-
08/07

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
30/08 Prijs

8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 5 dagen
Curieuzeneuzen 6-12 jaar   A € 450

Lego XXL 6-12 jaar     A-B € 425

 A € 295
Gaming Junior

8-12 jaar         A-B € 450

 A € 310
Fotografie Junior 8-12 jaar   B € 450
3D 8-12 jaar   B € 450
Wiskunde 8-12 jaar  B € 450

Boomhutbouwers
8-12 jaar   G € 450

10-14 jaar  G € 450
Animatiefilm 8-14 jaar  B € 450
Technilab 8-14 jaar  B € 495
VR 12-16 jaar  C € 495

Gaming
12-16 jaar  B € 495

 B € 330
12-18 jaar        C € 495

Game development 12-18 jaar    C € 495
Web development 12-18 jaar   C € 495
Digital Entertainment Studio 12-18 jaar   C € 495
Robot Lab 12-18 jaar    C € 495
Programmeren 12-18 jaar   C € 495
Fotografie 12-18 jaar   C € 495
Smartphone fotografie 12-18 jaar   C € 495
3D 12-18 jaar   C € 495
Drones 12-18 jaar   C € 495
Volt 12-18 jaar   C € 495
Wiskunde 12-18 jaar   C € 495

Pitstop 14-18 jaar   C € 495

Sommige Top Vakanties zijn erkend als 
STEM-academie door:

Deze vakanties herken je 
aan het volgende logo:

TALEN Leeftijd
08/07-
15/07

15/07-
22/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08 Prijs

8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen
English + Italian Food Junior 8-12 jaar  G € 450
English + Puur avontuur 8-12 jaar  G € 475
Français + Allemaal Beestjes 8-12 jaar   G € 475
Français + Cake ‘n Bake Junior 8-12 jaar  G € 450
Français + Italian Food Junior 8-12 jaar  G € 450
Français + Puur avontuur 8-12 jaar   G € 475
Duits 12-18 jaar  C € 495
English 12-18 jaar   C € 495
English Immersion 12-18 jaar  C € 495
Français 12-18 jaar    C € 495
Français Immersion 12-18 jaar    C € 495

Spaans 12-18 jaar  C € 495

Check ook onze buitenlandse 
taalvakanties op p9!
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IN HET BUITENLAND

Top Vakanties  met  overnachting

voor wie het 
iets verder van huis zoekt!

www.topvakantie.be

FUN - SPORT - AVONTUUR
Bestemming Transport Verblijf Leeftijd Activiteit Data Prijs

Frankrijk
Lac de Biscarosse

Camping Les Prés Verts
8-14 jaar Watersport & ontdekking 23/07-01/08 € 875

Italië
Trasimeno

Hotel Belvedere**
8-14 jaar Waterfun & ontdekking 12/07-21/07 01/08-10/08 € 995

Oostenrijk

Nassfeld 
Jugendsporthotel Leitner

8-16 jaar Sport & avontuur 08/07-17/07 € 1.025

Flattach 
Action Hotel

8-16 jaar Sport & avontuur 15/08-24/08 € 995

Spanje
Rosas

Hotel Prestige Goya Park***
12-16 jaar

Waterfun & ontdekking
08/08-17/08

€ 1.370
14-18 jaar 13/07-22/07

Zweden
Värmland

Bivak
14-18 jaar

Survival 06/08-15/08
€ 1.090

Kanotrektocht 09/07-18/07 13/08-22/08

Noorwegen 
Aurland-Bakka

Bivak
14-18 jaar Trekking 16/07-25/07 € 1.210
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CULTUUR EN ONTDEKKING
Bestemming Transport Verblijf Leeftijd Data Prijs

Italië

Cesenatico
Hotel Zadina***

8-14 jaar 03/07-12/07 € 1.190

Adriatische kust - Cervia
Hotel Capriccio****

14-18 jaar 17/07-26/07 24/07-02/08 31/07-09/08 € 995

Sicilië, Sant Alessio Siculo
Hotel Kennedy***

16-25 jaar 20/07-27/07 € 1.545

Malta
St. Julians Bay - Sliema

Hotel Plaza***
12-16 jaar 10/07-17/07 24/07-31/07 € 1.495

Griekenland

Athene & Peloponnesos - Porto Heli
Hotel Nautica Bay***

12-16 jaar 05/07-12/07 17/08-24/08 € 1.370

Rhodos - Faliraki 
Hotel Stamos Plus***

12-16 jaar 01/08-08/08 € 1.420
16-20 jaar 22/08-29/08 € 1.395

Balkan
Rondrit Albanië, Macedonië, Montenegro, Kroatië

Hotels****
14-18 jaar 11/07-18/07 € 1.475

Kroatië
Istrië, Pula

 Hotel Pula***
14-18 jaar 07/08-14/08 € 1.490

Mallorca
El Arenal 

Hotel Palma Bay***
16-20 jaar 01/07-08/07 € 1.480

Bestemming Transport Verblijf Leeftijd Data Prijs

Frankrijk
Boulogne-sur-Mer

Lycée Mariette
12-18 jaar 09/07-16/07 30/07-06/08 € 1.270

Ierland

Kildare 
Clongowes Wood College

12-18 jaar
23/07-30/07

€ 1.550
Limerick 

Glenstal Abbey
30/07-06/08

TALEN

Taalimmersie in de Franse of de Engelse taal 
in een internationaal gezelschap. 
Combineer je vakantie ook met enkele fijne 
culturele hoogtepunten! 



www.topvakantie.be10

overdag evenveel plezier
terwijl je ‘s avonds toch
in je eigen bed slaapt!

Top Vakanties  ZONDER  overnachting

Antwerpen

Spectrumschool Campus Deurne
Ruggeveldlaan 471
2100 Deurne

VTI Brugge Campus Vaartdijk
Vaartdijkstraat 3
8000 Brugge

Brussel

Autonoom Internaat
Romeinsesteenweg 552
1853 Strombeek-Bever

TWEE FORMULES

Edugo Campus De Brug
Eksaarderijweg 24
9041 Oostakker

Basisschool De Puzzel
Leuvensesteenweg 41
2800 Mechelen

Hasselt

KTA 1
Vildersstraat 28
3500 Hasselt

Leuven

Basisschool Heffel
Vlierbeeklaan 1
3010 Kessel-LoSpeelweken

op 4 verschillende locaties!
Inschrijven per week Kids’ Days

op 8 verschillende locaties!
Inschrijven per dag mogelijk!

een flexibele oplossing 
voor de vakantieplanning!

Gent

Mechelen

Koksijde

Campus Ter Duinen
Houtsaegerlaan 40
8670 Koksijde

Sint-Idesbald

Vakantiecentrum Excelsior
Hotellaan 10
8670 Sint-Idesbald

Sint-Idesbald

Huize Emmaüs
E. Bertrandlaan 23
8670 Sint-Idesbald

Brugge

Aalst

VBS Raffelgem
Raffelgemstraat 8
9300 Aalst

SAMENWERKINGEN
Voor sommige Top Vakanties zonder overnachting 
in Sint-Idesbald en Koksijde werken we samen 
met professionele partners:

07.30u - 09.00u vooropvang (begeleid vrij spel) 

09.00u - 12.00u activiteiten in kampthema (met 10-uurtje)

12.00u - 13.00u warm middagmaal (soep, hoofdgerecht en dessert)

13.00u -16.00u activiteiten in kampthema (met 16-uurtje) 
  voorafgegaan door een rustig  moment voor de allerkleinsten 
  en begeleid vrij spelmoment voor de anderen 
  
16.00u - 18.00u naopvang (begeleid vrij spel)

✓ All-informule, net zoals bij onze Top Vakanties met overnachting!
✓ Voor deelnemers van 3 tot en met 14 jaar!
 Bij aanvang minstens 3 jaar en fier zijn 
 omdat je geen pamper meer draagt.
✓ Opvang vóór en na de activiteiten!
✓ 10-uurtje, 4-uurtje en warme maaltijd inbegrepen!

Hoe ziet jouw dag eruit?

een ganse week
met dezelfde groep!



Iedere schoolvakantieperiode 
kan je terecht op onze Kids’ Days.  

KIDS’ DAYS

GENT
AALST ANTWERPEN

BRUGGE

HASSELT

BRUSSEL

LEUVEN

MECHELEN

Voor de  Kids’ Days schrijf je in per dag (€ 35/dag).

Sommige Kids’ Days openen zelfs op feestdagen. 
Check wat dit voor jouw voorkeurslocatie betekent via de 

inschrijvingstool op www.topvakantie.be!
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Leeftijd 03/07-07/07 10/07-14/07 17/07-21/07 24/07-28/07 31/07-04/08 07/08-11/08 14/08-18/08 21/08-25/08

3-6 jaar Welkom in Wonderland Blub! De wereld rond Hallo, meneer Uil! Tutti Frutti Ploem de Pluimstaart Het magische kasteel Bal-bini

6-12 jaar
Top Airlines Go Sherlock! Race tegen de tijd Picasso achterna Spel XXL Omgekeerde wereld Land van morgen Superhelden

Olympiërs Betoverende eenhoorns Bal is baas Op-en-topcompetitie Speelkoorts Rumble in the jungle Remco racepiraat Het combo-complot

12-14 jaar Gotcha Mister Spy Wie is de mol? Buiten-gewoon Zonder grenzen Maffe maffia Survivors Speel je spel!

Top Vakanties  ZONDER  overnachting
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Stap in een nieuwe wereld vol fantasie 
of ontdek of verfijn je talent!

Top Vakanties  ZONDER  overnachting

SPEELWEKEN

GENT
Leeftijd

03/07-07/07
Prijs

10/07-14/07
Prijs

24/07-28/07
Prijs

31/07-04/08
Prijs

07/08-11/08
Prijs

14/08-18/08
Prijs

21/08-25/08
Prijs

5 dagen 5 dagen 5 dagen 5 dagen 5 dagen 4 dagen
(geen werking op 15/08) 5 dagen

3-6  jaar Welkom
 in Wonderland € 160 Blub! € 160 Hallo, 

meneer Uil! € 160 Tutti Frutti € 160 Ploem
de pluimstaart € 160 Het magische kasteel € 130 Bal-bini € 160

6-10  jaar Dieren bij de vleet € 170 Dieren bij de vleet € 140

6-12 jaar

Olympiërs € 160 Go Sherlock! € 160 Picasso
achterna € 170 Spel XXL € 160 Omgekeerde

wereld € 160 Land 
van morgen € 130 Superhelden € 160

Lego fun € 180 Er zit muziek in € 170 Knetter
Knikkers € 170 Zwemkadee/

Zwemkampioen € 190 Art Factory € 170

Zwemkadee/
Zwemkampioen € 190

8-14 jaar
Tafeltennis € 180 Gaming € 190 Cake ‘n Bake € 190 Tafeltennis € 150

Cake ‘n Bake € 190

12-14 jaar Gotcha € 160 Mister Spy € 160 Buiten-gewoon € 160 Zonder grenzen € 160 Maffe maffia € 160 Survivors € 130 Speel je spel! € 160

Kijk op pagina 10 voor de exacte
kamplocaties van deze Speelweken.

Voor de  Speelweken schrijf je in per week.
Er zijn geen activiteiten op feestdagen, 
behalve in Koksijde. 

MECHELEN
Leeftijd

03/07-07/07
Prijs

10/07-14/07
Prijs

17/07-20/07
Prijs

24/07-28/07
Prijs

31/07-04/08
Prijs

07/08-11/08
Prijs

14/08-18/08
Prijs

21/08-25/08
Prijs

5 dagen 5 dagen 4 dagen
(geen werking op 21/07) 5 dagen 5 dagen 5 dagen 4 dagen

(geen werking op 15/08) 5 dagen

3-6  jaar Welkom
in Wonderland € 160 Blub! € 160 De wereld

rond € 130 Hallo, 
meneer Uil! € 160 Tutti Frutti € 160 Ploem 

de pluimstaart € 160 Het magische kasteel € 130 Bal-bini € 160

6-12 jaar

Olympiërs € 160 Go Sherlock! € 160 Race tegen
de tijd € 130 Picasso

achterna € 170 Spel XXL € 160 Omgekeerde 
wereld € 160 Land van morgen € 130 Superhelden € 160

Zwemkadee/
Zwemkampioen € 190 Summer

sports € 130 Start to tennis € 190 Zwemkadee/
Zwemkampioen € 190 Summer Sports € 130 Er zit muziek in € 170

Art Factory € 170 Lego fun € 180

8-14 jaar Go crazy € 170 Cake ‘n Bake € 190 Go crazy € 170 Cake ‘n Bake € 160

12-14 jaar Gotcha € 160 Mister Spy € 160 Wie is de mol? € 130 Buiten-gewoon € 160 Zonder grenzen € 160 Maffe maffia € 160 Survivors € 130 Speel je spel! € 160



www.topvakantie.be 13

SINT-IDESBALD / KOKSIJDE
Leeftijd

03/07-07/07
Prijs

10/07-14/07
Prijs

31/07-04/08
Prijs

07/08-11/08
Prijs

14/08-18/08
Prijs

21/08-25/08
Prijs

5 dagen 5 dagen 5 dagen 5 dagen 5 dagen 5 dagen

6-12 jaar
Art Factory** € 170 Music 

Maestro** € 210 Art Factory** € 170 Danskriebels** € 180 Maffe Meiden** € 160

Lego XXL* € 180 Lego XXL** € 180 Curieuze-
neuzen** € 210 Lego XXL** € 180

8-12 jaar Gaming Junior* € 190 To the rescue** € 160 Gaming Junior** € 190

8-14 jaar

Animatie-
film** € 190 Gaming** € 190

Technilab** € 230

12-14 jaar

Wereldkeuken*** € 190 VR*** € 210 Boot Camp*** € 180 Crea Mania** € 170

Web 
development*** € 190 Dagelijkse

 kost*** € 190 Smartphone-
fotografie*** € 190

Italian Food*** € 190  

Sommige Top Vakanties 
zijn erkend als 
STEM-academie door:

Deze vakanties herken je 
aan het volgende logo:

* Huize Emmaüs, Sint-Idesbald
** Vakantiecentrum Excelsior, Sint-Idesbald
*** Campus Ter Duinen, Koksijde

Deze vakanties zijn ook met overnachting (8 dagen) mogelijk. 
Check hiervoor p7.

BRUGGE
Leeftijd

03/07-07/07
Prijs

10/07-14/07
Prijs

17/07-20/07
Prijs

24/07-28/07
Prijs

31/07-04/08
Prijs

07/08-11/08
Prijs

14/08-18/08
Prijs

21/08-25/08
Prijs

5 dagen 5 dagen 4 dagen
(geen werking op 21/07) 5 dagen 5 dagen 5 dagen 4 dagen

(geen werking op 15/08) 5 dagen

3-6  jaar Welkom
in Wonderland € 160 Blub! € 160 De wereld rond € 130 Hallo, 

meneer Uil! € 160 Tutti Frutti € 160 Ploem 
de pluimstaart € 160 Het magische kasteel € 130 Bal-bini € 160

6-10 jaar Dieren bij de 
vleet € 170

6-12 jaar

Olympiërs € 160 Go Sherlock! € 160 Race tegen de tijd € 130 Picasso
achterna € 170 Spel XXL € 160 Omgekeerde 

wereld € 160 Land van morgen € 130 Superhelden € 160

Er zit muziek in € 170 Art Factory € 170 Lego fun € 150 Danskriebels € 180

Knetter
Knikkers € 170

8-12 jaar Voetbalhelden € 180 Start to basket € 180 Voetbalhelden € 180 Start to basket € 150

8-14 jaar Domino
 Express € 170 Domino 

Express € 140

12-14 jaar Gotcha € 160 Mister Spy € 160 Wie is de mol? € 130 Buiten-gewoon € 160 Zonder grenzen € 160 Maffe maffia € 160 Survivors € 130 Speel je spel! € 160
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Thema
Data

Leeftijd Prijs01/04-08/04
(8 dagen)

08/04-15/04
(8 dagen)

Pirateneiland   A 3-6 jaar € 425
Als een vis in het water  A 3-12 jaar € 450
Koken? Kinderspel!  A 5-8 jaar € 450
My Little Pony  G 5-8 jaar € 450
Allemaal Beestjes  G 6-12 jaar € 450
Lego XXL  A 6-12 jaar € 425
Sea explorer   A 6-12 jaar € 450
Zee je mee?!   A 6-12 jaar € 450
Slide ‘n Ride  A 6-16 jaar € 530
3D  A 8-12 jaar € 450
Ardennenavontuur  G 8-12 jaar € 450
Cake ‘n Bake Junior  G 8-12 jaar € 450
Français + Allemaal Beestjes  G 8-12 jaar € 450
Français + Cake ‘n Bake Junior  G 8-12 jaar € 450
Fun Adventure  E 8-12 jaar € 495
Gaming Junior   A 8-12 jaar € 450
Maffe Meiden  A 8-12 jaar € 430
Motoren Junior  E 8-12 jaar € 510
Pony & Fun   F 8-12 jaar € 480
To the rescue  A 8-12 jaar € 425
Wiskunde  A 8-12 jaar € 450
Boomhutbouwers  G 10-14 jaar € 450
Ardennen Challenge  G 12-16 jaar € 450
Cake ‘n Bake  G 12-16 jaar € 450
Français  G 12-16 jaar € 495
Gaming  A 12-16 jaar € 495
Boot Camp  E 12-18 jaar € 425
Can you escape?  B 12-18 jaar € 450
Challenge Adventure  E 12-18 jaar € 530
English  B 12-18 jaar € 495
Français  B 12-18 jaar € 495
Game development  B 12-18 jaar € 495
Gaming  B 12-18 jaar € 495
Karting  B 12-18 jaar € 530
Kookkuren  B 12-18 jaar € 450
Mode Academie  B 12-18 jaar € 460
Motoren Basis  E 12-18 jaar € 590
Motoren Vervolmaking  E 12-18 jaar € 590
Paardrijden   F 12-18 jaar € 495
Programmeren  B 12-18 jaar € 495
The Big Splash  B 12-18 jaar € 450
The Bucketlist  B 12-18 jaar € 495
Wiskunde  B 12-18 jaar € 495
Paardrijden Plus   F 14-18 jaar € 510

IN
 B

ELG
IË

Meer informatie over de
verschillende formules 

en het skigebied 
lees je via onze site.

* enkel in Gent
** enkel in Mechelen

Data
Thema

Prijs
3-6 jaar 6-12 jaar 8-12 jaar 12-14 jaar

03/04-07/04 Voelsprieten Kriebelkampioen
Cake ‘n Bake*

The Challenge
€ 32/dag

Zwemkampioen/
Zwemkadee**

11/04-14/04 Operatie Paashaas De Spelarchitect
Fotografie Junior*

No Fear
Lego Wizards**

KID
S’ 

DA
YS

Kijk op pagina 10 van deze brochure
voor de exacte locaties van deze Kids’ Days.

Bestemming Transport Verblijf Leeftijd Activiteit Data Prijs

Oostenrijk
Nassfeld

Jugendsporthotel
Leitner

6-18 jaar Ski
klassieke formule

31/03-08/04

€ 950
8-18 jaar Snowboard

klassieke formule

16-25 jaar Ski
lesvrije formule

€ 975
16-25 jaar Snowboard

lesvrije formule

Portugal
Lissabon

Masa 5 de Outubro***
14-18 jaar Citytrip 02/04-07/04 € 1.310

Griekenland
Kreta - Chersonissos

Hotel City Green 
Chersonissos****

14-18 jaar Cultuur en
ontdekking 05/04-12/04 € 1.340

IN
 H

ET
 B

UIT
EN

LA
ND

Je kan ook nog altijd
inschrijven voor onze

Top Vakanties
in de paasvakantie!

www.topvakantie.be



Deelnemer
Naam (in drukletters): 

Voornaam (in drukletters):

Geboortedatum:

 M V X

12 jaar en ouder nr. identiteitskaart: 

Ziekenfonds stamnummer deelnemer:

 ACTIE MGM (zie p. 2)

Naam vriend(in):

Gewenst verblijf 
 Met overnachting Zonder overnachting

Activiteit: 

Data: 

Locatie:

Enkel voor Top Vakanties zonder overnachting (Kids’ Days):

 Verantwoordelijke
Naam (in drukletters):

Voornaam (in drukletters):

Straat & nummer:

Postnummer:

Gemeente:

E-mail:

Tel. privé:

Gsm (1):

Gsm (2):

Werkgever: 

Personeelsnummer: 
(indien u recht heeft op een korting via uw werkgever)

Op deze reservering zijn de Algemene en Bijzondere Reisvoorwaarden van 
toepassing, die u kan nalezen op de achterzijde van deze bladzijde. Door 
ondertekening verklaart u kennis hiervan genomen te hebben. 

Reserveringsformulier
Je kan je ook inschrijven viawww.topvakantie.be

of de Top Vakantie-app!

Foto’s
Wij moedigen onze begeleiders steeds aan om foto’s te nemen en deze 
tijdens en/of kort na de Top Vakantie via de app ter beschikking te stellen 
(verdwijnen na 1 maand). Daarna kunnen deze door Top Vakantie ook in 
andere publicaties gebruikt worden.

Foto’s waarop mijn kind herkenbaar afgebeeld staat, mogen eventueel 
gepubliceerd worden via:

• app ja neen

• brochure ja neen

• website ja neen

• social media ja neen

Opmerkingen:

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

Zomervakantie

Opening Kids’ Days
op feestdagen is 
locatie-/partnerafhankelijk

au
gu

st
us

 
ju

li

Top Vakantie 
Vormingswerk en Vrijetijdsbesteding 
voor Jongeren vzw
Licentie 6142
RPR 0417.241.639
 Vleurgatsesteenweg 113 - 1000 Brussel
 02 648 98 23
 info@topvakantie.be
 www.topvakantie.be

Inlichtingen i.v.m. de gezondheid 

In te vullen door de verantwoordelijke (vertrouwelijke informatie). 

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen: 

Lijdt hij/zij aan: 

ADHD - allergie - astma - bedwateren - epilepsie - hartkwalen -
hooikoorts - huiduitslag - suikerziekte - slaapwandelen (*). 
(*) Schrappen wat niet past

Andere kwalen?
 

Zijn er geneesmiddelen/ voedingswaren die de deelnemer niet verdraagt? 

  ja neen 

Zo ja, welke?
 
Diëten kunnen niet altijd gegarandeerd worden in het buitenland. 

Moet de deelnemer tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen en 
hoeveel?

  ja neen 
  
Zo ja, welke?

Is de deelnemer allergisch voor bepaalde stoffen? 

  ja neen 

Zo ja, welke?

Bloedgroep

Is de deelnemer gevaccineerd tegen tetanus? 

  ja neen 

Datum:

Kan de deelnemer zwemmen (minimum 25 m)? 

  ja neen 

Andere nuttige inlichtingen:

Ik, ondergetekende, stem in met elke heelkundige tussenkomst dringend 
geacht door de geneesheer. 

Gedaan in 

op 

Gelezen en goedgekeurd + Handtekening van de verantwoordelijke.

Enkel voor Top Vakanties met overnachting in België:

Heenreis: ter plekke verzamelplaats:
  Brussel Zuid/Gent-Sint-Pieters (*)

Heenreis: ter plekke verzamelplaats:
  Brussel Zuid/Gent-Sint-Pieters (*)

  (*) Schrappen wat niet past



               

De Algemene Reisvoorwaarden, geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en 
reisdiensten van 21 november 2017 zijn van toepassing. Wie voor een reis inschrijft, verklaart zich akkoord met zowel deze Algemene 
Reisvoorwaarden (terug te vinden op www.topvakantie.be), als onderstaande Bijzondere Reisvoorwaarden.

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN TOP VAKANTIE VZW

INHOUD
artikel 1: 
Deze voorwaarden zijn van toepassing bij de verkoop van alle in deze brochure en op de website vermelde vakanties. Manifeste en 
druktechnische fouten zijn niet bindend voor Top Vakantie vzw.

INFORMATIEVERPLICHTINGEN
artikel 2: 
Om de inschrijving correct te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de deelnemer de nodige en gevraagde informatie verstrekt aan Top 
Vakantie vzw. Wanneer blijkt dat de verstrekte informatie niet correct is, dan heeft Top Vakantie vzw het recht de vakantie te annuleren 
of eventueel extra kosten aan te rekenen. 
artikel 3:
• Voor deelnemers vanaf 12 jaar is een identiteitskaart verplicht. 
• Deelnemers tot 12 jaar dienen in het bezit te zijn van een Kids-ID. Dit kan aangevraagd worden bij het gemeente bestuur. 
• Voor reizen naar het buitenland dienen de deelnemers de volgende formaliteiten te vervullen om de nodige officiële 

documenten te bekomen:
•  Meestal hebben de Belgische jongeren enkel hun identiteitskaart nodig. Jongeren onder de 12 jaar dienen in het bezit te zijn 

van een Kids-ID, aan te vragen bij het gemeentebestuur van de woonplaats. 
•  Een ouderlijke toestemming, gelegaliseerd door het gemeentebestuur van de woonplaats, is vereist voor jongeren tot 18 

jaar die naar het buitenland reizen. 
•  Bij het ziekenfonds dient een Europese Verzekeringskaart te worden aangevraagd. Dit document moet elke deelnemer 

meenemen. 
•  Voor bepaalde bestemmingen is een reispaspoort vereist. In dat geval zullen de deelnemers hiervan op de hoogte gebracht 

worden en instaan voor de kosten. 
•  Jongeren met een andere nationaliteit moeten, minstens zes weken vóór het vertrek, inlichtingen inwinnen bij de 

ambassade of het consulaat van het land van bestemming. De deelnemer moet zelf instaan voor de eventueel vereiste 
reisdocumenten (paspoort en/of visum).

artikel 4: 
Een tiental dagen vóór de start van de vakantie stuurt Top Vakantie vzw de deelnemers per e-mail of per post richtlijnen en inlichtingen 
(reisbrief en technische fiche) door met o.a.:
• Plaats en uur van samenkomst voor het vertrek. 
• Plaats en uur van terugkomst. 
• Algemene richtlijnen en aanvullende inlichtingen over de mee te nemen uitrusting, afspraken i.v.m. de bagage. 
• De coördinaten van de verblijfplaats en van de groepsverantwoordelijke. 
• Begeleidende brief voor deelnemers ouder dan 16 jaar i.v.m. waarden en normen van Top Vakantie vzw, die zij dienen te 

onderschrijven.  

OVEREENKOMST
artikel 5: 
Op een reservering zijn de Algemene en Bijzondere Reisvoorwaarden van toepassing. Bij inschrijving verklaart de deelnemer of de 
ondertekenaar zich akkoord met de voorwaarden zoals gepubliceerd op de datum van ondertekening.

OVEREENKOMST EN REGELING VAN BETALING
artikel 6:
• Reserveringen kunnen zowel schriftelijk als via de website (www.topvakantie.be) doorgegeven worden. Bij een schriftelijke 

inschrijving dient het inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend verstuurd te worden naar Top Vakantie vzw, t.a.v. de 
Vakantiedienst, Vleurgatsesteenweg 113 te 1000 Brussel.

• Na reservering ontvangt u van Top Vakantie vzw een kostennota met bevestiging van de inschrijving.
• Betaal enkel nadat u de schriftelijke bevestiging (per e-mail of per post) van inschrijving hebt ontvangen. 
• Het totaalbedrag dient betaald te worden binnen de 30 dagen na het versturen van de kostennota op rekeningnummer BE07 

0016 5998 7066 op naam van Top Vakantie vzw. 
• Indien wij 30 dagen vóór vertrek geen betaling ontvangen hebben, behouden wij ons het recht voor de inschrijving eenzijdig 

te annuleren.
• Inschrijvingen die gebeuren binnen de 30 dagen vóór het vertrek dienen onmiddellijk bij ontvangst van de kostennota te worden 

uitgevoerd. De betaling moet ons hebben bereikt voor de aanvang van het kamp. Indien wij uw betaling niet tijdig hebben 
ontvangen, behoudt Top Vakantie vzw zich het recht voor de inschrijving eenzijdig te annuleren.

PRIJS
artikel 7: 
De prijs werd gebaseerd op de inkoopprijzen die van kracht waren bij het opmaken en publiceren van de reis. De vermelde prijs is vast 
en houdt alle vermelde diensten in, behalve in bepaalde omstandigheden:
• In het geval van een stijging van de olieprijs, belastingen of wisselkoers, in de mate dat dit een impact zou hebben op de totale 

aankoopprijs, kan de prijs herzien worden tot maximum 1 maand vóór vertrek. 
• Leidt de hierboven vermelde wijziging tot een prijsverlaging, dan gebeurt een prijsaanpassing enkel in verhouding met de 

daaraan verbonden kosten. 
• Leidt de prijsaanpassing tot een verhoging van de verkoopprijs met 8 % of meer, dan heeft de deelnemer het recht de 

overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden en heeft tevens recht op de terugvordering van de door hem reeds 
betaalde bedragen.

ALGEMENE  EN  BIJZONDERE  REISVOORWAARDEN In de prijzen is begrepen:
• Verplaatsing per bus, trein of vliegtuig, van en naar bestemming, vertrekkende vanuit Brussel, tenzij anders aangegeven. 
• De groepsactiviteiten en de diensten zoals die beschreven zijn in de programma’s.
• Volpension met water aan tafel. 
• De omkadering, verzekerd door een groepsverantwoordelijke, animators en eventueel instructeurs. 
• Ongevallenverzekering. 
• Bijstandsverzekering voor de reizen in het buitenland.
Niet in de prijs begrepen:
• Annuleringsverzekering. 
• Verzekering alle risico’s: verlies of diefstal van bagage, waardevolle voorwerpen, geld e.d.

ANNULERING DOOR DE DEELNEMER
artikel 8: 
De deelnemer kan de overeenkomst annuleren, maar dient daarbij de volgende regels te respecteren: 
Verblijven met overnachting in België en Europa (vervoer per bus of trein):
• Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen vóór vertrek wordt een schadeloosstelling van € 75,00 gevorderd. 
• Bij annulering tussen dan 30 dagen en 15 dagen vóór vertrek wordt een schadeloosstelling gevorderd van 25 % van de totale 

reissom. 
• Bij annulering minder dan 15 dagen vóór vertrek wordt een schadeloosstelling gevorderd van 50 % van de totale reissom. 
• Als de deelnemer niet komt opdagen de dag van het vertrek, dan is er geen enkele terugbetaling mogelijk, behoudens bij 

overmacht die gerechtvaardigd is door een attest (ziekte, ongeval of overlijden van een familielid in de eerste graad).
Verblijven met overnachting in Europa (vervoer per vliegtuig) en verblijven in Groot-Brittannië:
• Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen vóór vertrek wordt een schadeloosstelling van € 125,00 gevorderd. 
• Bij annulering minder dan 30 dagen vóór vertrek wordt een schadeloosstelling gevorderd van 100 % van de totale reissom. 
• Als de deelnemer niet komt opdagen de dag van het vertrek, dan is er geen enkele terugbetaling mogelijk, behoudens bij 

overmacht die gerechtvaardigd is door een attest (ziekte, ongeval of overlijden van een familielid in de eerste graad).
Verblijven met overnachting buiten Europa:
• Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen vóór vertrek wordt een schadeloosstelling gevorderd van 50 % van totale 

reissom. 
• Bij annulering minder dan 30 dagen vóór vertrek wordt een schadeloosstelling gevorderd van 100 % van de totale reissom. 
• Als de deelnemer niet komt opdagen de dag van het vertrek, dan is er geen enkele terugbetaling mogelijk, behoudens bij 

overmacht die gerechtvaardigd is door een attest (ziekte, ongeval of overlijden van een familielid in de eerste graad). 
Elke annulering dient schriftelijk gemeld te worden aan de organisatie. De annuleringsvergoeding zal ingehouden worden op de 
reeds gestorte bedragen en indien dit ontoereikend is verder gevorderd worden. Indien de annulering gebeurt wegens ziekte of 
ongeval, en op voorwaarde dat dit gestaafd wordt door een medisch attest, blijft de annulerings vergoeding beperkt tot € 30,00 
voor administratiekosten.

Verblijven zonder overnachting: 
Kids’ Days:
• Tot de uiterste inschrijvingsdatum (herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie: twee weken vóór de start van de desbetreffende 

vakantieperiode; zomervakantie: 10 juni voor de maand juli, 10 juli voor de maand augustus) kan men kosteloos annuleren of 
wijzigingen aanbrengen.  

• Na het verstrijken van de uiterste inschrijvingsdatum bedragen de annuleringskosten 100 %. Indien de annulering gebeurt 
wegens ziekte of ongeval of een overlijden van een familielid in de eerste graad, en op voorwaarde dat dit gestaafd wordt door 
een (medisch) attest, zijn er geen annulerings kosten.

Speelweken:
• Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen vóór vertrek wordt een schadeloosstelling van € 30,00 gevorderd.
• Bij annulering tussen 30 dagen en 15 dagen vóór vertrek wordt een schadeloosstelling gevor derd van 25 % van de totale 

reissom. 
• Bij annulering minder dan 15 dagen vóór vertrek wordt een schadeloosstelling gevorderd van 50 % van de totale reissom. 
• Als de deelnemer niet komt opdagen de dag van het vertrek, dan is er geen enkele terugbetaling mogelijk, behoudens bij 

overmacht die gerechtvaardigd is door een attest (ziekte, ongeval of overlijden van een familielid in de eerste graad). 
Elke annulering dient schriftelijk gemeld te worden aan de organisatie. De annuleringsvergoeding zal ingehouden worden op de 
reeds gestorte bedragen en indien dit ontoereikend is verder gevorderd worden. Indien de annulering gebeurt wegens ziekte of 
ongeval, en op voorwaarde dat dit gestaafd wordt door een medisch attest, blijft de annulerings vergoeding beperkt tot € 15,00 
voor administratiekosten.

ANNULERING DOOR TOP VAKANTIE VZW
artikel 9: 
Als een programma vervalt dan wordt er een alternatief voorgesteld. Bij onvoorziene omstandigheden gebeurt dit zo snel mogelijk, bij 
onvoldoende inschrijvingen gebeurt dit uiterlijk 15 dagen voor de afreis. Wordt dit voorstel niet weerhouden door de deelnemer, dan 
worden de reeds betaalde bedragen integraal terugbetaald, zonder schadeloosstelling of intresten. 

WIJZIGINGEN DOOR TOP VAKANTIE VZW
artikel 10: 
Indien Top Vakantie vzw zich voor het vertrek verplicht ziet de overeenkomst te wijzigen, dan wordt de deelnemer daarvan zo spoedig 
mogelijk schriftelijk en voor het voorziene vertrek verwittigd. De deelnemer heeft in dat geval het recht kosteloos zijn verblijf te 
annuleren en dient dit schriftelijk mee te delen aan Top Vakantie vzw. Geven geen recht tot schadevergoeding: de aanpassingen aan 
het beschreven programma van een verblijf, die noodzakelijk zijn door overmacht, onvoorziene omstandigheden of indien de veiligheid 
van de deelnemers dit vereist.

AANSPRAKELIJKHEID VAN TOP VAKANTIE VZW
artikel 11: 
De prestaties van de organisator nemen een aanvang vanaf het moment dat de deelnemers door de ouders worden overgedragen aan 
de verantwoordelijken van onze organisatie en eindigen op het moment dat de organisatie de deelnemers terug overdraagt aan de 
ouders. Top Vakantie vzw kan aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die de deelnemer oploopt doordat de overeenkomst niet 

of slecht werd uitgevoerd, tenzij indien:
• de deelnemer verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst; 
• de tekortkomingen veroorzaakt zijn door een derde, die niet in de overeenkomst vermeld staat; 
• de tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht; 
• de tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die door Top Vakantie vzw niet op voorhand konden 

voorkomen worden.
Top Vakantie vzw is steeds verplicht de in nood verkerende deelnemer te helpen. Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen bij de 
deelnemer verhaald worden, indien de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor de tekortkoming. 

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER
artikel 12: 
De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor de schade indien hij de veiligheid of integriteit van Top Vakantie vzw, personeel, 
begeleiders of andere deelnemers in het gedrang brengt. Top Vakantie vzw heeft dan het recht de deelnemer onmiddellijk voor verdere 
deelname uit te sluiten. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de deelnemer. Een deelnemer die om hierboven vermelde 
reden wordt uitgesloten voor verdere deelname aan de vakantie heeft geen recht op terugbetaling van enige schadevergoeding of 
terugbetaling. Onder niet tolereerbaar gedrag wordt o.a. verstaan: alle vormen van agressiviteit, druggebruik, excessief alcoholgebruik, 
het niet respecteren van de privacy, vandalisme, ... 
Top Vakantie vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte 
persoonlijke voorwerpen. 

KLACHTENREGELING
artikel 13:
• Indien de deelnemer een klacht heeft, nog voor de overeenkomst tot uitvoering is gekomen, dan dient hij zijn klacht schriftelijk 

te bezorgen aan Top Vakantie vzw. 
• Klachten tijdens de bepaalde vakantieperiode moeten ter plaatse aan de Top Vakantie-groepsverantwoor delijke overgemaakt 

worden. Deze zal de klacht meteen onderzoeken en er alles aan doen om naar ieders tevredenheid een oplossing te zoeken. 
• Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de deelnemer werd opgelost of indien de deelnemer ter plaatse, 

om welke reden dan ook, niet in staat is zijn klacht bij de Top Vakantie-groepsverantwoordelijke neer te leggen, dan dient 
maximum 4 weken na de einddatum van het verblijf de klacht per aangetekend schrijven te worden ingediend. Bij een 
overschrijding van deze periode is de klacht niet meer ontvankelijk.

Bij betwisting zijn de rechtbanken te Brussel bevoegd. 

LIDMAATSCHAP
artikel 14: 
Het lidmaatschap van de vereniging geeft recht op deelname aan haar activiteiten. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 2,50 (in de 
gepubliceerde prijzen begrepen). 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (GDPR)
artikel 15: 
Top Vakantie vzw verzamelt uw gegevens conform EU Verordening (2016/679)-(« GDPR »). 
De persoonlijk gegevens die u ons meedeelt zijn noodzakelijk voor het behandelen van uw boeking en voor de uitvoering van de 
overeenkomst (artikel 6.1.b GDPR). Te dien einde kunnen uw gegevens gedeeld worden met onze partners. Wij doen steeds beroep 
op partners die een gelijkaardig niveau van bescherming waarborgen zoals voorzien in de GDPR. Met uw toestemming kunnen uw 
gegevens ook worden gebruikt om u promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen per e-mail of per post. Bovendien worden 
uw gegevens eveneens meegedeeld aan de FOD Binnenlandse Zaken en dienstverleners zoals bedoeld en in uitvoering van de wet van 
25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens die de Richtlijn 2016/681 van 27 april 2016 betreffende het 
gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven 
en zware criminaliteit omzet. Uw gegevens worden gedurende 8 jaar bewaard te berekenen vanaf 1 januari volgend op de datum 
van terugkomst. Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht van inzage, recht op correctie, recht op verwijdering 
en recht van verzet. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via mail of brief, met vermelding van uw naam, voornaam en adres, 
alsook de reden van uw contactname. Bij klachten over de gegevensverzameling en -behandeling kan u zich richten naar het bevoegde 
controleorgaan. 

BIJKOMENDE INFORMATIE: VERZEKERINGEN 
ONGEVALLENVERZEKERING EN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
INBEGREPEN
Top Vakantie vzw heeft volgende verzekeringspolissen afgesloten:
• Burgerlijke aansprakelijkheid: voor schade aan derden veroorzaakt door een fout of nalatigheid door de vzw en zijn aangestelden, 

deelnemers en vrijwilligers. Vrijwilligers en deelnemers onderling worden ook aanzien als derden.
• Ongevallenverzekering, waarbij het verschil tussen de werkelijke kosten en de terugbetaling van het ziekenfonds door onze 

verzekering wordt gedekt.
De voorwaarden met de uitbreidingen en eventuele beperkingen van bovenvermelde verzekeringen zijn te raadplegen op verzoek. 

BIJSTANDSVERZEKERING INBEGREPEN
Voor de verblijven in het buitenland is een bijstandsverzekering afgesloten die een veilige repatriëring van de deelnemer mogelijk 
maakt in bepaalde ernstige gevallen (ziekte of ongeval, niet bij antecedenten). Alleen de directie beslist over de inwerkingtreding 
van deze procedure. De deelnemers kunnen zelf eventueel bijkomende verzekeringen afsluiten bij hun eigen verzekeraar en op eigen 
initiatief. 

REISCONTRACTENWET
Conform artikel 54, 65 en 72 van de wet van 21.11.2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen 
en reisdiensten, is Top Vakantie vzw door het Garantiefonds Reizen o.v.v., Metrologielaan 8 te 1030 Brussel verzekerd om in geval 
van financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de deelnemer verder na te komen. De desbetreffende polis heeft als nummer 
23 01.1586.00/ 99809.

Ve
ra

nt
wo

or
de

lij
ke

 u
itg

ev
er

: C
ed

ric
 B

lan
pa

in
, V

le
ur

ga
tse

ste
en

we
g 

11
3,

 1
00

0 
Br

us
se

l


