
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

dinant 2018 

schaak- en taalstage 

van 02 tot 06 juli 2018 

Inlichtingen : +32 (0)497 166 318 
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1 Doelpubliek 

 

De schaak- en taalstage richt zich tot kinderen van 8 tot 12 jaar. Voorkennis 

in een of beide disciplines is niet nodig: de kinderen worden sowieso 

onderverdeeld in niveaugroepen, die uit een achttal kinderen bestaan. 

 

2 Organisatie van het schaak- en taalkamp 

 

Je kunt de activiteiten volgen met of zonder overnachting. 

De activiteiten vinden plaats van maandag 02 juli tot vrijdag 06 juli 2018, 

telkens van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00. Ze worden verzorgd 

door professionele taal- en/of schaakexperts.  

Het minimum aantal deelnemers is 10. Bij een groot aantal deelnemers 

(maximum 40), zullen ook assistenten worden ingeschakeld. 

 

3 Opvang 

 

Van 8u00 tot 9u00, tijdens de middagpauze en van 16u00 tot 18u00 is er 

opvang voorzien door gekwalificeerde medewerkers.  

Kinderen die ter plaatse logeren, kunnen al op zondag 01 juli vanaf 17 uur 

worden opgevangen. Die avond is er geen warme maaltijd voorzien, enkel 

een broodmaaltijd. 

 

4 Maaltijden 

 

Wie niet ter plaatse overnacht, kan voor de middagpauzes een maaltijd 

bestellen (belegd broodje, soep en drank). Er is sowieso een drankje en een 

snack voorzien tijdens de activiteiten, zowel in de voormiddag als in de 

namiddag.  

Wie ter plaatse overnacht, heeft automatisch volpension (ontbijt-lunch-warme 

avondmaaltijd). Op zondag 01 juli is er ‘s avonds enkel een broodmaaltijd 

voorzien, op vrijdag 6 juli is er geen (warme) avondmaaltijd meer voorzien. 

 

  



5 Overnachting 

 

Logement in volpension is voorzien in het internaat van het college. In 

principe individuele kamers, maar mogelijkheid een tweede bed in een kamer 

te zetten. Lakens en kussens dienen te worden meegenomen, dekens zijn 

voorzien. 

Zowel de lessen als de overnachtingen vinden plaats in het: 

Collège de Bellevue 

Rue de Bonsecours 2 

5500 Dinant 

 

 

6 Bereikbaarheid 

 

 Trein: Station van Dinant, u gaat naar rechts bij het buitenkomen van het 

station. Aan het rondpunt neemt u de straat rechts en net na de 

spoorwegovergang neemt u de steile helling naar rechts. De toegang tot het 

college bevindt zich zo’n 100 meter verder aan de linkerkant. 

 Auto: vanuit Namen kunt u de Maasvallei volgen. Na het station, op het 

rondpunt naar rechts nemen en direct na de spoorwegovergang naar rechts. 

De eerste oprit naar links leidt naar de parking van het college.  

Wie van de autosnelweg of van de N4 (Namur-Marche) komt, volgt de afrit 

Dinant voor voertuigen +5t5, vervolgens Dinant-centre rechtdoor tot de kerk 

(de Collégiale). Aan de kerk afslaan om de brug over de Maas over te steken. 

Het college bevindt zich op de heuvel recht voor u. Eenmaal over de brug, op 

het rondpunt de tweede afslag nemen, de kleine straat naar de 

spoorwegovergang. Eenmaal de spoorweg over, direct naar rechts, de steile 

helling op en dan de oprit van de school links. 

 

7 Tarieven 

 

Schaak- en taalstage (5 dagen – van maandag tot vrijdag) 120 € 

 Tweede, derde… kind uit hetzelfde gezin 90 € 

 

Stage met middagmaaltijd 145 € 

 Tweede, derde… kind uit hetzelfde gezin 115 € 



 

Stage met logement vanaf zondag (volpension – drie maaltijden) 390 € 

 Tweede, derde… kind uit hetzelfde gezin 350 € 

 

8 Inlichtingen 

 

Voor meer inlichtingen kunt u bellen (+32 497 166 318) of mailen 

(info@chessconsult.be)  

 

 

9 Inschrijvingen 

 

Inschrijvingen gebeuren via het bijgevoegde formulier (2 pagina’s). 

Het formulier kan (met een identiteitsfoto en twee kleefzegeltjes van het 

ziekenfonds) opgestuurd worden naar  

Chess consult 

Rue de Grand-Feu 19 

5522 Falaën 

of  

na ondertekening kan een digitaal formulier (met een digitale identiteitsfoto) 

opgestuurd worden naar: info@chessconsult.be (vergeet dan niet om twee 

kleefzegeltjes van het ziekenfonds mee te nemen naar de stage). 

Een voorschot van 50% dient te worden gestort op het rekeningnummer: 

IBAN-code: BE55 6451 1796 2644  -   BIC-code: JVBA BE 22 

Van zodra het formulier bij ons is aangekomen en het voorschot is betaald, 

krijgt u een bevestiging van de inschrijving. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER – PAGINA 1 

Samen met pagina 2 van het inschrijvingsformulier op te sturen naar : Chessconsult – rue de 

Grand-Feu 19 – 5522 FALAEN – info@chessconsult.be 

Rekeningnummer:: BE55 6451 1796 2644 - Bic code : JVBABE22 – vermeld “Stage 2018 – 

naam en voornaam kind“ 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS DEELNEMER. 

NAAM (Hoofdletters):………………….......................................................................................  

Voornaam:............................................................................................................................ 

 M   V  

Volledig adres: …………………………………………………………….……………………………………  

…………………………………………………………….……………………..………………………………… 

Geboortedatum:..........................................................Nationaliteit:………………..................... 

 

GEGEVENS OUDER/VOOGD. 

NAAM (Hoofdletters):…......................................................................................  

Voornaam:............................................................................................................................ 

Hoedanigheid: □  ouder   □ voogd 

Tel. 1 ................/.................................  Tel. 2 ................/..............................  

E-mail :…………………………………………………………………..……….……….…..  

 

GEKOZEN FORMULE. 

Kruis de stage van uw keuze aan: 

□ Taal- en schaakstage (5 dagen – 9u-16u) – 120€ (andere kinderen zelfde gezin 90€)  

□ Taal- en schaakstage met middagmaal (5 dagen – 9u-16u) – 145€ (115€)  

□ Taal- en schaakstage met overnachting en volpension (5 dagen – 01/07/2018 17u tot 

06/07/2018 - 18u) - 390€ (350€)  

 □ De deelnemer zal op 01/07/2018 (vanaf 17u00) aankomen 

 □ De deelnemer zal op 02/07/2018 (voor 09u00) aankomen 

 

Voorschot van (50%).................................................€, overgeschreven op ......./........./2018.  

Rekeningnummer:: BE55 6451 1796 2644 - Bic code : JVBABE22 – vermeld “Stage 2018 – 

naam en voornaam kind“ 

  



INSCHRIJVINGSFORMULIER – PAGINA 2 

NAAM deelnemer …………………………………………………………………………………………….. 

 

OPMERKINGEN 

Opmerkingen in verband met het kind (gezondheid, allergieën, angsten…), die een vlot 

verloop van de stage kunnen vergemakkelijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUDERLIJKE TOELATING.  

Ik ondergetekende ........................................................................................, ouder of voogd 

van  ......................................................................................, geef hem/haar de toelating om 

deel te nemen aan het schaak- en taalkamp 2018 te Dinant. 

Ik geef ook aan de verantwoordelijken van de stage de toelating om – indien ze mij niet 

kunnen bereiken – alle nodige zorgen en eventuele chirurgische ingrepen te laten uitvoeren, 

indien dit door een geneesheer nodig wordt geacht. 

Ik bevestig dat de deelnemer gedekt is door een verzekering en dat die zal worden 

aangesproken indien nodig. 

Ik bevestig kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en die te aanvaarden. 

 

Gelieve twee kleefzegeltje (indien inschrijving per e-mail: meenemen naar de stage) en 1 

identiteitsfoto bij te voegen.  

HANDTEKENING  (voorafgegaan door de vermelding "gelezen en goedgekeurd") 

…….…………………………………………  

 

Gedaan te ......................................... op ........................   

  



ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN  

  

ART.1 – De inschrijving is geldig van zodra het inschrijvingsformulier EN de overschrijving 

van het voorschot (50%) zijn uitgevoerd. Dit wordt per e-mail bevestigd. 

ART.2 – Bij de inschrijving dient 50% van het inschrijvingsgeld te worden betaald. Ten laatste 

op 25 juni 2018 dient het saldo te zijn betaald. Inschrijven na deze datum is nog mogelijk, 

maar dit houdt in dat het bedrag meteen integraal wordt betaald.  

ART.3 – Deelnemers die hun inschrijvingsformulier per post opsturen, sturen ook een 

identiteitskaart en twee kleefzegeltjes van het ziekenfonds mee. Deelnemers die hun 

inschrijvingsformulier digitaal opsturen, sturen ook een digitale pasfoto op. Zij nemen de 

twee kleefzegeltjes naar de stage mee. 

ART.4 - De betaling van het integrale inschrijvingsbedrag geeft aan het kind het recht om 

actief aan de taal- en schaakstage deel te nemen en gebruik te maken van de infrastructuur 

die hem/haar ter beschikking wordt gesteld.  

ART.5 – In geval van annulering door de deelnemer, wat er ook de reden van is, zal een 

bedrag van 25 euro worden ingehouden om de kosten te dekken; vanaf 25 juni 2018 is het 

bedrag voor de kosten op 125 euro vastgelegd. 

ART.6 – Tijdens de stageperiode wordt geen enkel bedrag teruggestort, noch voor de stage, 

noch voor het logement of de maaltijden. Elke begonnen stage blijft integraal verschuldigd. 

De stage wordt geacht te zijn begonnen vanaf maandag 2 juli 2018 om 09.00 uur, ook als de 

deelnemer niet aanwezig is, om welke reden dan ook. 

ART.7 – De deelnemer moet via de verzekering van de ouders/voogd gedekt zijn door een 

familiale verzekering/verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Hij/zij zal ook enkel tot de 

stage worden toegelaten wanneer de ouderlijke toelating ondertekend is afgegeven. 

ART.8 – De aansprakelijkheid van de organisatoren zal niet ingeroepen kunnen worden voor 

diefstal of beschadiging aan de persoonlijke voorwerpen van de deelnemers, noch voor elke 

lichamelijke of materiële schade die wordt veroorzaakt of geleden door een deelnemer, 

zowel tijdens de stage als tijdens de verplaatsingen verbonden van en naar de stageplaats. 

ART.10 – Indien de stage wordt afgelast – om welke reden dan ook – zullen de gestorte 

bedragen integraal worden teruggestort. 

ART.11 – De deelnemers gedragen zich beleefd, hoffelijk en respectvol ten aanzien van het 

stage- en collegepersoneel, ten aanzien van de mensen die ze tijdens activiteiten buiten het 

college ontmoeten en ten aanzien van het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, zowel 

door het college als door de stageorganisator.  

ART.12 – Elke zware fout zal gesanctioneerd worden met het terugsturen van het kind. In dat 

geval zal geen enkele vergoeding worden toegestaan.  

ART.13 – De ouders / voogd van de deelnemer geeft de organisatoren de toelating om de 

foto’s die tijdens de stage worden genomen voor promotionele doeleinden te gebruiken. 

Indien niet, dan moet het verbod schriftelijk worden geformuleerd en per aangetekende brief 

met ontvangstbewijs naar de organisatie worden opgestuurd.   

ART.14 – De inschrijving voor de stage houdt in dat de clausules van de algemene 

inschrijvingsvoorwaarden zonder voorbehoud worden aangenomen. Daartegen is geen 

beroep mogelijk. 


