• Tot 2 weken vóór aanvang wordt 50% van
het kampgeld in rekening gebracht.
• Bij annulering korter dan 2 weken vóór
aanvang van de kampweek wordt het
volledige kampgeld in rekening gebracht.
Bij te weinig aanmeldingen behouden
wij ons te allen tijde het recht voor in
onvoorziene omstandigheden het kamp te
annuleren. Wij proberen dan in overleg een
plaats in een andere week te vinden. Mocht
dit niet slagen dan wordt het volledige
kampgeld gerestitueerd. De Wijde Aa sluit
aansprakelijkheid uit voor eventuele hieruit
voortvloeiende kosten.

Wijde Aa trui

Zeilcentrum de Wijde Aa is niet aansprakelijk
voor schade die ontstaat aan eigendommen
van kampers en/of derden. Wij gaan
ervan uit dat de kinderen verzekerd zijn,
zowel voor ongevallen als voor wettelijke
aansprakelijkheid. Het spreekt voor zich dat de
kinderen beschikken over een zwemdiploma.

Administratie

Algemeen

Een dikke hooded sweater met capuchon.
Je bestelt de trui voor € 30,- via het
inschrijfformulier. Hij ligt dan klaar bij de
start van het zeilkamp.

Annulering

Aderweg 2, 2371 AH Roelofarendsveen
telefoon: 071 - 331 25 81

Zeilcentrum de Wijde Aa

Administratie Stichting de Wijde Aa
Mevrouw M. Henket
telefoon: 06 15 08 57 52
E-mail: kamperadministratie@dewijdeaa.nl

Mocht door omstandigheden een kind niet
kunnen deelnemen aan de zeilweek dan geldt
een annuleringsregeling:
• Tot 4 weken vóór aanvang van de kampweek
is er de mogelijkheid om schriftelijk te
annuleren, waarna het kampgeld met aftrek
van € 50,- administratiekosten gerestitueerd
wordt.

Molenweken
Week 1
Week 2***
Week 3
Week 4
Week 5 ***
Week 6
Week 7***
Week 8

Korte zeilkampen
Meidagkamp**
Hemelvaartkamp***
Pinksterkamp***

Datum
25 juli t/m 31 juli
1 augustus t/m 7 augustus

Datum
5 juli t/m 11 juli
12 juli t/m 18 juli
19 juli t/m 25 juli
26 juli t/m 1 augustus
2 augustus t/m 8 augustus
9 augustus t/m 15 augustus
16 augustus t/m 22 augustus
23 augustus t/m 29 augustus

Datum
29 april t/m 1 mei
21 mei t/m 24 mei
30 mei t/m 1 juni

Leeftijd Niveau
15-18 jaar
15-18 jaar

Leeftijd
11-14 jaar
8-12 jaar
14-17 jaar
11-14 jaar
8-12 jaar
11-14 jaar
8-12 jaar
14-17 jaar

Leeftijd Niveau
7 – 10 jaar
8 - 12 jaar
8 - 12 jaar

Prijs
€ 490
€ 490

Prijs
€ 490
€ 490
€ 490
€ 490
€ 490
€ 490
€ 490
€ 490

Prijs
€ 195
€ 295
€ 230

Vroegboekkorting*
€ 465
€ 465

Vroegboekkorting*
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465

Vroegboekkorting*
€ 170
€ 270
€ 205

De vroegboekkorting geldt alleen voor boekingen die voor 12 januari 2020 zijn gedaan.

Niveau
CWO 1 t/m 3
CWO 1 t/m 3
CWO 1 t/m 4
CWO 1 t/m 3
CWO 1 t/m 3
CWO 1 t/m 3
CWO 1 t/m 3
CWO 1 t/m 4
Frieslandweken
Friesland 1****
Friesland 2****
*

** Let op: dit is een dagkamp van drie dagen (zonder overnachten).
*** Tijdens de weken 2, 5, 7 het meidagkamp, het Hemelvaartkamp en het Pinksterkamp wordt er
les gegeven in zestienkwadraten en optimisten. In de overige weken wordt alleen lesgegeven in
zestienkwadraten.
**** Minimaal CWO 1 vereist.

