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VOORWOORD
Hallo iedereen!
De zomer loopt stilaan op zijn eind en hier zijn we terug met onze nieuwste brochure.
Graag laten we jullie verrassen met ons winteraanbod. Een kleiner aanbod dan in de zomer,
maar zeker de moeite waard met een variatie van dichtbij tot heel wat verder af en een
waaier aan nieuwe mogelijkheden.
Voor wie graag met het vliegtuig reist is er de vakantie naar het kleurrijke Tunesië of zonnige
Malta, maar ook de prachtige actieve natuurreis naar Lapland. Nieuwe grensverleggende
bestemmingen om zeker te verkennen. Voor wie graag geniet van de speelsheid in een
pretpark is er het avontuur in Disneyland Parijs. Uiteraard hoort ook een cultuurreisje tot de
mogelijkheden. Wat dacht je van een midweek in de regio Utrecht met een bezoek aan de
historische stad Utrecht en het verkennen van de weidse omgeving met water en bossen?
Graag zetten we onze voetbal 3-daagse in de kijker. Jawel, op vraag van onze voetbalfans
gaan we op bezoek naar de Premier League! Neem zeker een kijkje op p. 30. Voor wie meer
van wandelen houdt, organiseren we in de kerstperiode een wandel 3-daagse aan de
Franse Opaalkust. Gewoon doen!
Neem rustig een kijkje en laat je verleiden tot de bestemming die het meest tot je
verbeelding spreekt.
De groepsindeling, die we voor onze vorige zomer en-wintervakanties hebben gelanceerd,
blijft behouden. Het helpt bij het kiezen van een geschikte vakantie en we stellen vast dat
het iedereen ten goede komt, dus houden zo.
De vakanties in deze brochure worden per vertrekdatum aangeboden.
De vier groepen die beschreven staan op p. 6-7, worden per vakantie vermeld in de
rechterbovenhoek, bijvoorbeeld: ‘groep 1’, ‘groep 2’, enzovoort. Kijk dus goed bij welke
groep jij een vakantie zoekt.
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Bij elke vakantie wordt aangegeven welk type vakantie het is, welke activiteiten je
zeker mag verwachten en dus in het programma zijn opgenomen. Alsook wordt
duidelijk vermeld wat we van jou verwachten qua interesses en mogelijkheden.
Deze items zijn heel belangrijk. Als je hierin goed kiest, vind je de vakantie die
echt bij jou past en zal je dan ook gemakkelijk aansluiting vinden met andere
reisgenoten. Als je bijvoorbeeld geen interesse hebt in cultuur kies dan geen
citytrip, maar ga kijken voor een andere, leuke vakantie.
Deelnemers met een persoonsvolgend budget (PVB) kunnen steeds met ons
contact opnemen.
Tot slot willen we nog even de aandacht vestigen op onze nieuwe locatie, het
kasteeltje op het domein Vyncke-Bovyn (beter gekend als ‘De Wal’) te Wondelgem.
Dit is de plaats waar alle reizen hun vertrek hebben (met uitzondering van
autocarvakanties).
Adres : Botestraat 131-133, 9032 Wondelgem.
Een prachtig groen kader waar ook het sociaal restaurant ‘Villa Ooievaar’
gevestigd is, een tewerkstellingsproject, eveneens van vzw Kompas. Het domein
is te bereiken via de lange inrijdreef, gelegen aan de Botestraat (naast restaurant
en feestzaal ‘Hof Ten Dries’).
Het park is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

   



 




Tijd om de brochure te ontdekken!

Alvast heel veel vakantieplezier gewenst.
Anouk, Ann & Kyra
Email:
Website:
Telefoon:
Adres:

vakanties@vzwkompas.be
www.vzwkompas.be
09 216 26 61
Kompas – Botestraat 131-133 – 9032 Wondelgem
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GROEPSINDELING
Voor alle vakanties verwachten wij dat je in groep kan functioneren, dat je interesse hebt
en deelneemt aan de groepsactiviteiten en dat je graag op vakantie gaat in kleine groep.
Wil je er toch graag eens alleen op uit of met enkele mensen van je groep, of wil je graag
eens alleen in de accommodatie blijven, dan kan dit enkel mits goedkeuring van je
begeleiding/familie en in overleg met de reisbegeleiding.
De minimum leeftijd om aan onze vakanties te kunnen deelnemen is 18 jaar.

Groep 1: Wie kan mee met deze groep ?
•
•
•
•
•

mensen met een licht mentale beperking
werkzaam in een maatwerkbedrijf of een gelijkaardig initiatief
eventueel zelfstandig wonend
volledig zelfstandig zijn qua lichaamsverzorging
beschikken over voldoende fysieke mogelijkheden om deel te nemen aan
de gekozen vakantie. Lees dus goed wat in het kadertje staat bij de reis
die jij verkiest!

Groep 2: Wie kan mee met deze groep?
• mensen met een licht tot matig mentale beperking
• volledig zelfstandig zijn qua lichaamsverzorging
• beschikken over voldoende fysieke mogelijkheden om deel te nemen aan
de gekozen vakantie. Lees dus goed wat in het kadertje staat bij de reis
die jij verkiest!
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Groep 3: Wie kan mee met deze groep?
• mensen met een licht mentale beperking, al dan niet met een
bijkomende fysieke beperking of fysiek mindere mogelijkheden
• ondersteuning nodig hebben bij de lichaamsverzorging
• aangepast reistempo is nodig
• op deze vakanties kunnen maximum 1 à 2 mensen mee die voor
hun verplaatsingen gebruik maken van een rolstoel.
Let wel: niet rolstoelafhankelijk zijn.
• deze vakanties gaan door in een aangepaste accommodatie en waar nodig
wordt thuisverpleging voorzien.
Groep 4: Wie kan mee met deze groep?
• mensen met een matig tot ernstige mentale beperking, al dan niet met een
bijkomende fysieke beperking
• ondersteuning nodig hebben bij de lichaamsverzorging
• trager reistempo is nodig
• op deze vakanties kunnen maximum 1 à 2 mensen mee die voor
hun verplaatsingen gebruik maken van een rolstoel. Let wel: niet
rolstoelafhankelijk zijn.
• deze vakanties gaan door in een aangepaste accommodatie en waar nodig
wordt thuisverpleging voorzien.
Deelnemers met een persoonsvolgend budget kunnen steeds met ons contact
opnemen: vakanties@vzwkompas.be of 09 216 26 61.
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BELANGRIJK OM WETEN
Wat doet Kompas?

Wij ondersteunen mensen bij wonen, werken en vrije tijd.

Wie werkt bij Kompas?

Kompas werkt met een kern van professionele medewerkers en heel veel vrijwilligers die
zich inzetten voor bijzondere doelgroepen. Al onze reizen worden begeleid door vrijwilligers.
Vooraf krijgen onze vrijwilligers een uitgebreide voorbereiding en ondersteuning. Zij krijgen
geen vergoeding maar hun reiskosten zijn in de reissom verrekend. Onze vrijwilligers zijn
begeleiders en geen verzorgers. Zij bieden geen lichamelijke verzorging, maar kunnen
je wel een handje helpen met bijvoorbeeld je veters te strikken, het bijhouden van je
medicatie,… Bovendien kunnen de reisbegeleiders 24u/24u contact opnemen met een
organisator van ‘Op Zwier’.

Op Zwier

Onze vakanties zijn op maat gemaakt voor personen met een mentale beperking vanaf
18 jaar. Per reis, midweek of weekend gaan er 2 begeleiders (vrijwilligers) mee. Je gaat
meestal op reis met een groep van 9 personen (7 deelnemers en 2 begeleiders, tenzij
anders vermeld). Op de vakanties voor groep 3 en groep 4 reis je met 6 deelnemers en 3
begeleiders (tenzij anders vermeld). Alleen op de vakanties voor groep 4 gaat er, naast de
twee vrijwillige begeleiders, ook één beroepskracht mee.
Al onze vakanties zijn toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen. Mannen en vrouwen
slapen in aparte kamers (tenzij je aanvraagt om een kamer te delen), meestal in twee
persoonskamers. Een éénpersoonskamer is mits toeslag steeds op aanvraag en vaak enkel
mogelijk in hotelverblijven. Onze prijzen zijn telkens inclusief vervoer, verblijf, alle maaltijden
en dranken bij de maaltijden (tenzij anders vermeld), soms excursies (staat telkens per reis
vermeld), 2 of 3 reisbegeleiders en reisbijstandsverzekering (voor buitenlandse vakanties).
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Wat je wil doen tijdens een vakantie, naast de reeds vastgelegde activiteiten,
wordt in groep besproken. Elke vakantie ziet er dus anders uit. Je verblijft in een
hotel, B&B, boot of vakantiehuisje. Je reist met het vliegtuig, de trein, de bus of
een minibusje. Je leert elke keer andere mensen kennen.
Uiteraard kan iedereen op reis zakgeld meenemen voor persoonlijke uitgaven
zoals souvenirs, terrasjes, activiteiten,… Het bedrag dat wij voorstellen, staat
steeds per reis vermeld. We raden aan om geen grote hoeveelheid zakgeld mee
te nemen.
Soms gebeurt het dat deelnemers die zelf hun geld beheren halfweg de vakantie
niet voldoende meer over hebben om nog te kunnen deelnemen aan facultatieve
uitstappen. Dit brengt met zich mee dat de groep zich moet opsplitsen of dat de
excursie niet kan doorgaan.
Om onaangename verrassingen te vermijden, vragen we om 50 euro van het
zakgeld apart te houden (bij voorkeur in kleine briefjes en in een aparte envelop)
en deze bij het begin van je vakantie af te geven aan de reisbegeleiding. Dit bedrag
zal gebruikt worden om een deel van de uitstappen en terrasjes te betalen.

Inschrijvingsprocedure:

De inschrijvingsprocedure verloopt als volgt:
Wie wenst deel te nemen aan een weekend, midweek of reis kan zich enkel
inschrijven via het volledig en correct invullen van de middenkatern. Gelieve
hierbij alle rubrieken nauwkeurig en waarheidsgetrouw in te vullen.
De inschrijving kan pas aanvaard worden na het ontvangen van volgende
ondertekende documenten:
• Inschrijvingsformulier: p. 17
• Persoonlijke vragenlijst: p. 18-28
Aandacht: Voor personen die een wettelijke vertegenwoordiger hebben, kunnen
we de inschrijving pas aanvaarden na handtekening van deze persoon.
Dit dient 2 x te gebeuren (op p. 17 & p. 28). Bevestiging kan ook per mail naar
vakanties@vzwkompas.be.
Aandacht: Lees, alvorens in te schrijven, ook alle praktische informatie door
vanaf p. 38. Zo ben je goed geïnformeerd en ontstaan er geen misverstanden.
Iedereen krijgt tot 4 oktober 2019 de kans om zich in te schrijven voor een
wintervakantie.
Graag willen we nog even in de kijker zetten dat wij NIET werken met
het principe dat wie eerst inschrijft zeker zal zijn van zijn plaats. We
werken met een uiterste datum van inschrijving. Op die manier is er voor
iedereen voldoende tijd om zich in te schrijven, zeker voor wie hiervoor de
handtekening nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Pas na de uiterste datum van inschrijving worden de groepen samengesteld.
Bij het samenstellen van de groepen houden we zoveel mogelijk rekening met de
leeftijd van de deelnemers, alsook met zijn/haar interesses en mogelijkheden. Op
deze manier willen wij iedereen een optimale vakantie bezorgen.
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Van zodra de reizen zijn ingedeeld, ontvang je van ons een bevestigingsbrief.
(na 18 oktober 2019).
In deze brief zullen volgende zaken vermeld staan:
• De reisbevestiging, het voorschotbedrag en het saldobedrag.
• Er wordt geen extra factuur meer opgestuurd voor het eindbedrag. Gelieve jouw
bevestigingsbrief dus goed te bewaren.
Indien jouw reis niet kan bevestigd worden, zal je door ons per e-mail verwittigd worden.

Bijeenkomstavonden

Voor de voorbereiding van jouw wintervakantie zal er terug gewerkt worden met
bijeenkomstavonden. De uitnodiging, met vermelding van de datum, ontvang je samen
met je bevestigingsbrief. Noteer deze datum goed in je agenda.
Het is belangrijk om hierop aanwezig te zijn. Op deze bijeenkomstavond maak je kennis
met de andere deelnemers en je reisbegeleiders. Je ontvangt het reisboekje dat je samen
overloopt en als je vragen hebt, kan je deze direct stellen. Per vakantie werden een aantal
activiteiten vooraf vastgelegd. Op jouw bijeenkomstavond kan je samen met je reisgroep
het verdere reisprogramma samenstellen.

European Disability Card
Dit is een kaart die tot doel heeft de toegang van personen met een handicap tot
cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te bevorderen. Deze kaart kan jou voordelen geven.
Bijvoorbeeld bij een bezoek aan de bioscoop, theater, museum, attractiepark, enz. Welke
voordelen dit zijn hangt af van de organisatie, bijv. een gratis toegang of een verminderd
tarief, een speciale pas in attractieparken voor een vlottere toegang tot attracties, enz.
De kaart is geldig in België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.
De kaart is gratis, maar is wel persoonlijk. Je houdt hem dus best altijd bij jou.
Je kan deze kaart aanvragen:
•

Bij het VAPH als je een erkenning hebt via het VAPH (zie: mijn.vaph.be, hiervoor heb
je je elektronische identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig)

OF
•

Bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid als je een erkenning hebt via deze
dienst (aanvraag indienen via het onlineformulier op de site: handicap.belgium.be, zie
rubriek ‘mijn rechten’ of door een brief te sturen naar deze overheidsdienst)
Meer info over deze European Disability Card vind je terug
op volgende site:
eudisabilitycard.be/sites/default/files/content/docs/nl/
edc-brochure-nl.pdf
Let wel: Verwar deze kaart niet met je parkeerkaart
van het VAPH of je Europese ziekteverzekeringskaart
van je mutualiteit.
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UITLEG OVER
DE SYMBOLEN
Soorten Reizen
Vakanties voor personen die geen verzorging nodig hebben.
We verwachten van jou dat je voor jezelf kan instaan, zoals jezelf wassen en aankleden
en dat je in groep kan functioneren.
Vakanties voor personen die verzorging en nabijheid nodig hebben.
Hierbij kunnen mensen aansluiten die verzorging nodig hebben en graag een
begeleider in de buurt hebben. We verwachten dat je in groep kan functioneren.
Deze vakantie is rolstoeltoegankelijk.

Soorten vakanties
Actieve vakantie
We gaan meerdere dagen activiteiten doen.
Relaxvakantie
We doen het rustiger aan en genieten van het luilekkerleven.
We doen af en toe een uitstap.
Cultuurvakantie
De nadruk ligt op het bezoeken van steden, musea, oude gebouwen bekijken,…
Een vakantie die heel wat richtingen uit kan met veel verschillende mogelijkheden.
Themavakantie
Binnen deze vakantie staat er een bepaald thema centraal.
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Taal
Dit is de taal die op je vakantiebestemming gesproken wordt.

Vervoer
Met het vliegtuig

Met de boot

Met het minibusje

Met de bus

Met de trein

Afstand
Dit is het aantal kilometers tussen Kompas en onze bestemming.

Het weer
1+ zon = het is ongeveer even
warm als in België.

3+++ zonnen = hier is het heel warm
(rond 30°C of meer)
Als je voor deze vakantiebestemming
kiest, moet je goed de warmte kunnen
verdragen.

2++ zonnen = op deze
vakantiebestemming is het
gemiddeld warmer dan in België.

Kouder dan België.

Verblijf
In een vakantiewoning. We koken zelf, iedereen helpt een handje mee.
In een hotel, op basis van half pension (ontbijt en avondmaal),
vol pension (ontbijt, middagmaal en avondmaal) of
all-inclusive (alle maaltijden en dranken in het hotel).
In een B&B op basis van kamer en ontbijt.

De prijs
Hierbij staat wat inbegrepen is en wat niet. Hierover lees je ook meer in de rubriek
‘praktische informatie’. Zie p. 38.

Extra info
Alle extra informatie die je moet weten voor je vakantie.
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OVERZICHTSKAART
Weekend/Midweek/Reis
BE
NL
FR
GB
FI
TU
MT
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België: West-Vlaanderen
Nederland: Utrecht, Zeeland, IJselmeer
Frankrijk: Parijs, Opaalkust
Groot-Brittannië: Londen
Lapland
Tunesië: Djerba
Malta: Qawra

POLDERWIND BELGIË

GROEP
4
Ma 02 december – Vrij 06 december 2019

Zorgeloos genieten aan de Belgische kust!
Domein Polderwind ligt in Zuienkerke, een West-Vlaams dorp op 7 km van de Belgische
kust.
We verblijven in een viersterrenhotel dat uitkijkt over een waterplas, strand en mooie
natuur. Het hotel is rolstoeltoegankelijk, heeft een binnentuin met terrassen, een
loungebar en een restaurant. Ook het gebruik van de wellness is inbegrepen. Op
het domein zijn het strand en de wandelpaden ook rolstoeltoegankelijk. Er is een
petanquebaan of je kan er waterfietsen op de waterplas.
Het luxueuze verblijf staat garant voor een rustgevende vakantie in een landelijke
omgeving!
In de nabije omgeving kunnen we wandelen in de prachtige natuur van de Uitkerkse
polders of de Meetkerkse Moeren. Ook een uitstapje naar Blankenberge, De Haan of
Wenduine mag niet ontbreken. Lekker uitwaaien op de dijk, langs de winkeltjes gaan,…
Heerlijk! Of misschien gaan we wel een beetje cultuur opsnuiven in de historische stad
Brugge?
Kortom, een midweek voor rustzoekers en genieters!

Nederlands

LUILEKKERVAKANTIE
Interesse hebben in: een ontspannende vakantie in een luxueuze omgeving en
het verkennen van de streek.
Mogelijkheden: op deze vakantie kunnen 6 personen mee met een matig tot
ernstige mentale beperking, eventueel met een bijkomende fysieke beperking,
die in groep kunnen functioneren en al dan niet ondersteuning nodig hebben
bij de dagelijkse verzorging. Er kunnen maximum 2 rolstoelgebruikers mee (niet
rolstoelafhankelijk). Indien gewenst kan thuisverpleging aangevraagd worden.
Wat mag je zeker verwachten: een luxueus verblijf met aangepaste wellness
(privé voor onze groep), bezoek aan de polderstreek. Aangepast reistempo.

We reizen
met de
minibus.

60 kilometer
(ongeveer 1
uur rijden)

Hotel op basis van
vol pension.

1199 euro
Inbegrepen: vervoer per minibus, vervoer ter plaatse, verblijf, alle maaltijden en
dranken bij de maaltijden, ½ dag privéwellness en 3 begeleiders (2 vrijwilligers en 1
beroepskracht).
Niet inbegrepen: middagmaal op de vertrekdag (lunchpakket meenemen voor
deze dag), annulatieverzekering (35€), thuisverpleging op aanvraag, persoonlijke
uitgaven en andere activiteiten.
Voorzie ongeveer 75 euro zakgeld voor uitstappen, winterterrasjes, souvenirs en
kaartjes. Deze reis duurt 5 dagen – geldige identiteitskaart gedurende het verblijf.
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GROEP
1~2

DISNEYLAND FRANKRIJK

Ma 16 december – Vrij 20 december 2019

Leef je uit in Disneyland Parijs!
Centerparcs ‘Villages Nature Paris’ ligt op een boogscheut van Disneyland Parijs. We
verblijven er in comfortabele bungalows met verschillende kamers, badkamer, zithoek,
open keuken en privé terras. Op het domein is er een groot aanbod aan activiteiten,
wist je dat er ook één van de grootste zwemparadijzen van Europa is met 7 glijbanen
en grote buitenlagunes. Waterpret verzekerd!
We hebben 2 dagen toegang tot de beide parken van Disneyland Parijs. Disneyland
Park neemt je mee naar de wondere sprookjeswereld. Tal van klassieke attracties,
shows en parades staan op het programma. En als kers op de taart is er het vuurwerk
en de lichtshow boven het kasteel van Doornroosje!
In het Walt Disney Studios Park ontdek je alles over de beroemde scènes van Disney
films. Hoe maakt men een animatiefilm? Deze vraag en zoveel meer zal beantwoord
worden!
Ben jij… een Disneyfan? Een durfal? Een waterrat? Dan is deze vakantie vast iets
voor jou!

Frans

ACTIEVE PRETPARKVAKANTIE
Interesse hebben in: de sprookjeswereld en attracties van een pretpark.
Mogelijkheden: voldoende fysieke mogelijkheden om 2 dagen rond te stappen
in een pretpark, kunnen omgaan met een drukke omgeving en in groep kunnen
functioneren.
Wat mag je zeker verwachten: toegang tot Disneyland Parijs gedurende 2 dagen,
toegang tot het waterparadijs en de activiteiten van Centerparcs Village Nature.

We reizen
met de
minibus.

310 kilometer
(ongeveer 3
uur rijden)

In een vakantie
woning. We koken
zelf, iedereen helpt
een handje mee.

850 euro
Inbegrepen: vervoer per minibus, vervoer ter plaatse, verblijf, alle maaltijden en
dranken bij de maaltijden, 2 dagen toegang tot Disneyland,
2 begeleiders en reisbijstandsverzekering.
Niet inbegrepen: middagmaal op de vertrekdag (lunchpakket meenemen
voor deze dag), annulatieverzekering (35€), persoonlijke uitgaven en andere
activiteiten.
Voorzie ongeveer 75 euro zakgeld voor uitstappen, winterterrasjes, souvenirs en
kaartjes. Deze reis duurt 5 dagen – geldige identiteitskaart gedurende het verblijf.
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DEUX CAPS FRANKRIJK

GROEP
1
Vrij 27 december – Ma 30 december 2019

Uitwaaien aan les deux caps!
Hôtel L’Escale ligt in Escalles nabij Pas-de-Calais aan de voet van Cap Blanc-Nez, de
meest noordelijke klif van Frankrijk. Het hotel heeft mooie kamers, een terras, salon en
restaurant.
De klif van witte kalksteen is 134m hoog en toornt uit boven een rotsige kust. 10 km
zuidwaarts ligt Cap Griz-Nez en vormt samen met Cap Blanc-Nez ‘Le grand site des
deux caps’. In dit gebied kan je prachtig wandelen langs de kustlijn en vanop de top van
de kliffen heb je adembenemende uitzichten.
In het dorpje Escalles kan je ook verschillende musea bezoeken over de wereldoorlogen
of kunst.
Haal jij mee een frisse neus aan de Franse kust?

Frans

ACTIEVE VAKANTIE
Interesse hebben in: natuur, wandelen en genieten van lekker eten.
Mogelijkheden: voldoende fysieke mogelijkheden hebben om meerdere dagen actief in
de natuur te wandelen, omgeving te bezoeken en in groep kunnen functioneren.

Wat mag je zeker verwachten: wandelingen langs les deux caps en heerlijk genieten
van lekker eten.

We reizen
met de
minibus.

160
kilometer
(ongeveer
1u40 rijden)

Hotel op basis van
vol pension.

755 euro
Inbegrepen: vervoer per minibus, vervoer ter plaatse, verblijf, alle maaltijden en
dranken bij de maaltijden, 2 begeleiders en reisbijstandsverzekering.
Niet inbegrepen: middagmaal op de vertrekdag (lunchpakket meenemen
voor deze dag), annulatieverzekering (35€) persoonlijke uitgaven en andere
activiteiten.
Voorzie ongeveer 75 euro zakgeld voor uitstappen, winterterrasjes, souvenirs en
kaartjes. Deze reis duurt 4 dagen – geldige identiteitskaart gedurende het verblijf.
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GROEP
1~2

VOETBAL GROOT-BRITTANNIË

Di 21 januari – Do 23 januari 2020

Voetbalplezier in het bruisende Londen!
De Eurostar brengt ons tot Londen, waar we in het hartje van de stad verblijven in het
driesterrenhotel ‘Hotel President’. Tijdens deze driedaagse staat voetbal centraal!
We brengen een bezoek aan het Emirates Stadium, het stadion van Arsenal, één van
de bekendste voetbalploegen uit Londen. Wist je dat het stadion zo groot is dat het
plaats biedt aan 60 338 toeschouwers?
Natuurlijk mag het bijwonen van een wedstrijd niet ontbreken! We gaan naar de
match van Tottenham tegen Norwich in het Tottenham Hotspur Stadium, het volledig
vernieuwde stadion van Tottenham. Dit is de ploeg waar ook Rode Duivels Jan
Vertonghen en Toby Alderweireld spelen. Met een sjaal rond onze nek roepen we de
spelers toe! Moge de beste winnen!
Er even tussenuit? We verkennen de stad met de metro. We kuieren langs beroemde
gebouwen zoals Big Ben, Westminster Abbey, St Paul’s Cathedral,… Of gaan naar de
wissel van de wacht kijken aan Buckingham Palace, maken een ritje met het reuzenrad
‘London Eye’, gaan naar de markt en genieten van straattheater in Covent Garden,…
Geen enkel idee is te gek! Maar pas op… Mind the gap!
Ben jij een voetbalfan? Kies voor deze ultieme belevenis!

Engels

THEMAVAKANTIE
Interesse hebben in: voetbal, ontdekken van een stad.
Mogelijkheden: voldoende fysieke mogelijkheden hebben om meerdere dagen te
kunnen wandelen in een stad, kunnen omgaan met een drukke omgeving en in
groep kunnen functioneren.
Wat mag je zeker verwachten: voetbalwedstrijd Tottenham tegen Norwich,
bezoek aan het Arsenal stadium, ontdekken van Londen.

We reizen
met de trein.

Ongeveer
2  uur vanuit
Brussel Zuid.

Hotel op basis van
vol pension.

999 euro
Inbegrepen: vervoer met de Eurostar vanuit Brussel Zuid naar Londen en terug
(ticket Gent -Brussel Zuid -Gent inbegrepen), metrotickets in Londen, verblijf, alle
maaltijden en dranken bij de maaltijden, voetbalwedstrijd Tottenham -Norwich,
sjaal van Tottenham, bezoek aan stadion van Arsenal, bezoek aan Londen, 2
begeleiders en reisbijstandsverzekering.
Niet inbegrepen: middagmaal op de vertrekdag (lunchpakket meenemen voor
deze dag), annulatieverzekering (35€) persoonlijke uitgaven en andere activiteiten.
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Voorzie ongeveer 100 euro zakgeld voor uitstappen, winterterrasjes, souvenirs en
kaartjes. Deze reis duurt 3 dagen – geldige identiteitskaart gedurende het verblijf.
Lokale munt: Britse pond

GROEP
1~2

LAPLAND FINLAND

Zo 09 februari – Zo 16 februari 2020

Op winteravontuur met husky’s, sneeuwscoorters en
rendieren in het prachtige Lapland!
Tijdens deze avontuurlijke rondreis door Fins Lapland ontdekken we op sneeuwraketten
de prachtige natuur. We bezoeken een huskyfarm waar honderden wild kwispelende en
dolenthousiaste husky’s op ons wachten. Uiteraard gaan we ook met deze zachtaardige
beestjes op pad. Wist je dat de husky’s enorm genieten van zoveel aandacht?
Een bezoek aan de rendierboerderij mag uiteraard niet ontbreken. Kan jij een rendier
vangen met een lasso als een echte rendierherder? We maken ook een mooie
rendiersledetocht.
Gedurende een 3 uur durende tocht met sneeuwscooters genieten we van het
prachtige sneeuwlandschap.
We gaan op visite naar het Lainio Snow village. Dit dorp ligt bijna 200 km boven de
poolcirkel en wordt jaarlijks volledig opgebouwd uit sneeuw en ijs.
We verblijven in Levi, het levendigste wintersportoord van Finland, 68° noord. Hopelijk
zien we het magische Noorderlicht. We logeren in een Levi Pine Chalet met een
charmante inrichting, met verschillende slaapkamers en badkamers, haardvuur, wifi,…

LET OP!

NOG 2 PLAA
TSEN
BESCHIKBA
AR
OP AANVRA
AG.

Tijdens deze gevarieerde winterreis leer je het echte Lapland kennen!

Engels

ACTIEVE VAKANTIE
Interesse hebben in: natuur en een gevarieerd actief programma.
Mogelijkheden: voldoende fysieke mogelijkheden hebben om dagelijkse
wandelingen en activiteiten te kunnen doen, volledig zelfredzaam zijn en in groep
kunnen functioneren.
Wat mag je zeker verwachten: bezoek aan Lainio Snow Village, sneeuw
rakettentocht ‘s avonds, huskytocht, sneeuwscootersafari met bezoek aan een
rendierboerderij en een panoramische sneeuwrakettentocht overdag. Warme kledij
tijdens de uitstappen wordt voorzien.

We reizen
met het
vliegtuig.

4 uur vliegen
– we vliegen
van Brussel
naar Kittila.

In een vakantie
woning. We koken
zelf, iedereen helpt
een handje mee.

2800 euro
Inbegrepen: alle transfers, rechtstreekse vluchten met Brussels Airlines naar Kittila,
verblijf, alle maaltijden en dranken bij de maaltijden, 5 uitstappen, warme kledij
tijdens de uitstappen, 2 begeleiders en reisbijstandsverzekering.
Niet inbegrepen: middagmaal op de vertrekdag (lunchpakket meenemen voor deze
dag), annulatieverzekering (92€) en persoonlijke uitgaven.
Voorzie ongeveer 200 euro zakgeld voor extra uitstappen, souvenirs en kaartjes.
Deze reis duurt 8 dagen – geldige identiteitskaart gedurende het verblijf.
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GROEP
3

DJERBA TUNESIË

Di 25 februari – Di 03 maart 2020

Zon, zee, strand op Djerba!
Hotel ‘Seabel Rym Beach’ ligt aan de kust van Djerba, een schiereiland van het NoordAfrikaanse land Tunesië aan de Middellandse Zee.
Dit viersterrenhotel heeft alles wat je hartje verlangt: mooie kamers, restaurants, bars,
een binnen- en buitenzwembad, een zonneterras en vele andere faciliteiten. Direct
vanuit het hotel sta je met je voeten in het zand! We verblijven er in een all-in formule.
Djerba is bekend om zijn wuivende palmbomen, veel zon, prachtige witte zandstranden
en heldere water. Genieten zullen we!
Mag het voor jou wat meer zijn? Cultuur opsnuiven doen we in de nabije, gezellige
stadjes en dorpjes zoals Midoun en de hoofdstad Houmt Souk. Leuke winkeltjes en
markten met typische juwelen en tapijten vinden we er bij de vleet! Ook een bezoek aan
El-Ghriba, de oudste en bekendste synagoge ter wereld, behoort tot de mogelijkheden.
Of wat dacht je van een boottocht of een jeepsafari?
Droom jij ook al van de parelwitte stranden en het ruisen van de zee? Schrijf je
dan vlug in!

Frans

LUILEKKERVAKANTIE
Interesse hebben in: een zonvakantie, strandwandelingen en uitstappen.
Mogelijkheden: op deze vakantie kunnen 8 personen mee met een licht
mentale beperking die fysiek minder mogelijkheden hebben en eventueel nood
hebben aan ondersteuning bij hun dagelijkse verzorging. Er kan maximum
1 rolstoelgebruiker mee (niet rolstoelafhankelijk). Indien gewenst kan er ook
thuisverpleging aangevraagd worden. Goed tegen de warmte kunnen en in groep
kunnen functioneren.
Wat mag je zeker verwachten: genieten aan het zwembad en één uitstap.

We reizen
met het
vliegtuig.

2u vliegen –
we vliegen
van Brussel
naar Djerba.

Hotel op basis van
all-inclusive.

1250 euro
Inbegrepen: alle transfers, vluchten, verblijf, alle maaltijden en dranken in
het hotel, 1 uitstap, 3 begeleiders en reisbijstandsverzekering.
Niet inbegrepen: middagmaal op de vertrekdag (lunchpakket meenemen
voor deze dag), annulatieverzekering (45€) persoonlijke uitgaven en andere
activiteiten.
Voorzie ongeveer 150 euro zakgeld voor uitstappen, winterterrasjes, souvenirs en
kaartjes. Deze reis duurt 8 dagen – geldige identiteitskaart gedurende het verblijf.
Lokale munt: Tunesische dinar.
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GROEP
2

UTRECHT NEDERLAND

Ma 09 maart – Vrij 13 maart 2020

Geniet van een midweek in de buurt van het levendige
Utrecht, één van de oudste steden van Nederland!
Beklim de Domtoren voor een prachtig uitzicht over de stad, maak een wandeling
langs de Oudegracht of breng een bezoek aan het Centraal museum.
Shoppen kan je in het bekende winkelcentrum “Hoog Catharijne” of in de leuke winkels
langs de grachten in de oude binnenstad. Op woensdag gaan we lekker bootje varen
door de grachten van Utrecht!
Utrecht staat ook bekend om de vele markten. Buiten de gewone markt wordt er
wekelijks een bloemenmarkt en een streekmarkt georganiseerd.
Ons vakantieverblijf de Nachtdijk ligt op ongeveer een half uur rijden van Utrecht in een
rustige, landelijke omgeving. Het huis heeft een gezellige woonkamer en een volledig
ingerichte keuken. Er is een grote speel- en chillzolder met tafeltennis, tafelvoetbal,
poolbiljart, sjoelbak en twister. Op het grote terras kan je genieten van het prachtige
landschap van de Kromme Rijnstreek.
Kom je mee genieten van één van de oudste steden van Nederland?

Nederlands

CULTUURVAKANTIE
Interesse hebben in: cultuur en het ontdekken van een stad.
Mogelijkheden: voldoende fysieke mogelijkheden hebben om meerdere dagen te
wandelen in een stad, natuur en in groep kunnen functioneren.
Wat mag je zeker verwachten: ontdekken van Utrecht, boottocht.

We reizen
met de
minibus.

190
kilometer
(ongeveer
2u30 rijden)

In een vakantie
woning. We koken
zelf, iedereen helpt
een handje mee.

595 euro
Inbegrepen: vervoer per minibus, vervoer ter plaatse, verblijf, alle maaltijden en
dranken bij de maaltijden, 2 begeleiders en reisbijstandsverzekering.
Niet inbegrepen: middagmaal op de vertrekdag (lunchpakket meenemen voor
deze dag), annulatieverzekering (25€) persoonlijke uitgaven en andere activiteiten.
Voorzie ongeveer 75 euro zakgeld voor uitstappen, winterterrasjes, souvenirs en
kaartjes. Deze reis duurt 5 dagen – geldige identiteitskaart gedurende het verblijf.
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GROEP
2

QAWRA MALTA

Ma 23 maart – Vrij 27 maart 2020

Malta, een paradijselijk eiland ten zuiden van Italië!
Malta is een Zuid-Europese dwergstaat gelegen in de Middellandse Zee die bestaat uit
de eilanden Malta, Gozo, Comino en nog enkele kleinere, onbewoonde eilandjes.
Het eiland heeft azuurblauwe kusten, een schitterende natuur en een mix van cultuur
uit allerlei landen. Zo kom je onder andere Arabische, Italiaanse en Engelse invloeden
tegen.
Een leuke manier om het eiland te ontdekken is via een hop-on hop-off bus tour. Op je
eigen tempo kan je de hoogtepunten van het eiland gaan bezoeken. In de hoofdstad
Valletta, de ‘stad van de ridders’, kan je heel wat bezienswaardigheden zien die erkend
zijn als UNESCO Werelderfgoed.
Ons hotel Dolmen Malta**** ligt aan de baai van St. Paul en biedt een panoramisch
uitzicht op de zee, het gratis privéstrand en de 6 zwembaden.
Een vakantie in Malta betekent een mooie combinatie van cultuur, strand en
natuur!

Engels

RELAX-EN ACTIEVE VAKANTIE
Interesse hebben in: cultuur, ontdekken van een eiland, relaxen.
Mogelijkheden: voldoende fysieke mogelijkheden hebben om deel te nemen aan
de activiteiten, volledig zelfredzaam zijn en in groep kunnen functioneren.
Wat mag je zeker verwachten: een ontspannen vakantie met toffe uitstappen,
hop on hop off bus rond het eiland.

We reizen
met het
vliegtuig.

2 uur vliegen
– we vliegen
van Brussel
naar Malta.

Hotel op basis van
vol pension.

999 euro
Inbegrepen: alle transfers, vluchten, verblijf, alle maaltijden en dranken bij de
maaltijden, 1 uitstap, 2 begeleiders en reisbijstandsverzekering.
Niet inbegrepen: middagmaal op de vertrekdag (lunchpakket meenemen
voor deze dag), annulatieverzekering (35€) persoonlijke uitgaven en andere
activiteiten.
Voorzie ongeveer 150 euro zakgeld voor uitstappen, winterterrasjes, souvenirs en
kaartjes. Deze reis duurt 5 dagen – geldige identiteitskaart gedurende het verblijf.
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GROEP
3

ZEELAND NEDERLAND

Vrij 27 maart – Ma 30 maart 2020

Een weekendje herbronnen aan de kust van Zeeland!
Cadzand is de meest zuidelijke badplaats van Nederland in de provincie Zeeland. Deze
kustplaats heeft een breed zandstrand, verharde wandelwegen en ligt in een prachtig
duingebied. De badplaats is trouwens erkend als ‘Heilzame Zeebadplaats’, wat betekent
dat het zeewater, het klimaat en de bodemproducten goed zijn voor de gezondheid!
We gaan op uitstap naar het Zwin. In dit beschermde natuurgebied, op de grens van
België en Nederland, kan je kennis maken met de unieke en bijzondere vogel- en
plantenrijkdom van het park!
De steden in de buurt zoals Knokke, Sluis of Brugge zijn ook zeker de moeite waard om
te bezoeken.
We logeren in het vakantiepark Noordzee Résidence in Cadzand. De luxueuze villa’s
met tuin liggen vlakbij het strand en bieden alle comfort!
Kom mee genieten van de rust, schoonheid en ruimte van de Zeeuws-Vlaamse
kust!

Nederlands

RELAXVAKANTIE
Interesse hebben in: ontspannen aan zee en uitstappen in de omgeving.
Mogelijkheden: op deze vakantie kunnen 6 personen mee met een licht
mentale beperking die fysiek minder mogelijkheden hebben en eventueel nood
hebben aan ondersteuning bij hun dagelijkse verzorging. Er kunnen maximum
2 rolstoelgebruikers mee (niet rolstoelafhankelijk). Indien gewenst kan er ook
thuisverpleging aangevraagd worden. In groep kunnen functioneren.
Wat mag je zeker verwachten: ontspannen verblijf op een vakantiepark, bezoek
aan het Zwin.

We reizen
met de
minibus.

60 kilometer
(ongeveer
1u rijden)

In een vakantie
woning. We koken
zelf, iedereen helpt
een handje mee.

625 euro
Inbegrepen: vervoer per minibus, vervoer ter plaatse, verblijf, alle maaltijden en
dranken bij de maaltijden, 1 uitstap, 2 begeleiders en reisbijstandsverzekering.
Niet inbegrepen: middagmaal op de vertrekdag (lunchpakket meenemen
voor deze dag), annulatieverzekering (25€) persoonlijke uitgaven en andere
activiteiten.
Voorzie ongeveer 75 euro zakgeld voor uitstappen, winterterrasjes, souvenirs en
kaartjes. Deze reis duurt 4 dagen – geldige identiteitskaart gedurende het verblijf.
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GROEP
1~2

CRUISE NEDERLAND

Ma 20 april – Vrij 24 april 2020

Riviercruise: IJsselmeer en Texel!
Maandagochtend rijden we met de bus naar Amsterdam waar we in de namiddag
inschepen aan boord van de boot MS Rhine Princess. Daarna varen we door tot aan
Hoorn. Een oud, knus stadje aan het IJsselmeer met een rijke geschiedenis.
Elke dag meren we aan op een andere plaats. Zo maken we een stop in het pittoreske
stadje Enkhuizen in Noord-Holland en zien we het kleinste en oudste stadje van
West-Friesland: Medemblik.
We varen verder over het IJsselmeer en de Waddenzee om daar aan te komen op het
Waddeneiland Texel. Het eiland Texel heeft prachtige natuurgebieden waar duizenden
schapen grazen, oude vissersdorpen en gezellige badplaatsen. In de oude vissershaven
van Oudeschild op Texel vinden we leuke winkels en gezellige terrasjes.
We verblijven in ruime buitenkajuiten die voorzien zijn van eigen badkamer, toilet, radio,
telefoon en televisie.
Vaar met ons mee en ontdek de mooiste plaatsjes van Noord-Nederland!

Nederlands

ACTIEVE VAKANTIE
Interesse hebben in: natuur, rust, uitstappen aan land en graag verblijven op een
boot.
Mogelijkheden: voldoende fysieke mogelijkheden hebben om dagelijks een
uitstap aan land te kunnen maken, volledig zelfredzaam zijn en in groep kunnen
functioneren.
Wat mag je zeker verwachten: dagelijks een bezoek vanuit de aanlegplaats.

We reizen
met de bus.

220 kilometer
(ongeveer 3u
rijden)

In een boot
op basis van
vol pension.

850 euro
Inbegrepen: vervoer met de bus, verblijf op een boot, alle maaltijden en
dranken bij de maaltijden op de boot, fooien aan boord, 2 begeleiders en
reisbijstandsverzekering.
Niet inbegrepen: middagmaal op de vertrekdag (lunchpakket meenemen
voor deze dag), annulatieverzekering (35€), persoonlijke uitgaven en andere

activiteiten.
Voorzie ongeveer 150 euro zakgeld voor uitstappen, winterterrasjes,
souvenirs en kaartjes. Deze reis duurt 5 dagen – geldige identiteitskaart
gedurende het verblijf.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Alvorens in te schrijven voor een vakantie, lees je best alle praktische informatie heel
zorgvuldig door.
In de middenkatern op p. 17 vind je een inschrijvingsformulier en een persoonlijke vragenlijst.
Als je je inschrijft voor een vakantie moet je deze 2 documenten volledig en correct invullen en
ondertekend naar ons terugsturen vóór 4 oktober 2019. Dan pas is je inschrijving geldig. Denk
hierbij ook aan de handtekening of bevestiging per mail van de wettelijke vertegenwoordiger. Wie
reeds eerder meeging op vakantie dient deze middenkatern volledig opnieuw in te vullen. Op Zwier
werkt enkel met recente informatie.
De reisbegeleiding
De reisgroep bestaat altijd uit 7 deelnemers en 2 begeleiders, behalve voor de bus-en
vliegtuigvakanties (8 deelnemers, 2 begeleiders). Enkel bij een vakantie met groep 3 of groep 4 zijn
er 6 deelnemers en 3 begeleiders (tenzij anders vermeld). De reisbegeleiding bestaat uit vrijwilligers
(met uitzondering van groep 4 waar, naast de vrijwilligers, ook 1 beroepskracht meegaat) die
door Kompas geselecteerd, geïnformeerd en getraind zijn. Zij krijgen geen vergoeding, maar hun
reiskosten zijn in de reissom verrekend.
Onze vrijwilligers zijn begeleiders en geen verzorgers. Zij bieden geen lichamelijke verzorging, maar
kunnen je wel een handje helpen met bijvoorbeeld je veters strikken, je geld bijhouden als je dat
fijner vindt, de verkenning van een nieuwe stad,…
Prijs
Alle vakanties worden in deze vakantiebrochure kort beschreven. Er staat ook steeds vermeld wat
er in de prijs is begrepen.
Wat is altijd inbegrepen: het vervoer, de verblijfplaats, de begeleiders, de maaltijden en dranken bij
de maaltijden (tenzij anders vermeld) en de reisbijstandsverzekering (bij buitenlandse vakanties).
Wat is nooit inbegrepen: middagmaal op de eerste dag, je zakgeld, annulatieverzekering en
activiteiten (tenzij anders vermeld).
De prijzen in deze brochure kunnen niet worden herzien, tenzij de herziening het gevolg is van een
wijziging in:
a) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
b) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen
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Thuisverpleging
Indien Kompas, op basis van de ontvangen informatie in de persoonlijke fiche, van mening is dat
thuisverpleging voor jou toch nodig is, dan zal dit worden aangevraagd en zullen de eventuele
kosten aan jou worden doorgerekend.
Annulatieverzekering
Wij voorzien voor diegenen die willen een annulatieverzekering.
Indien je dit wenst, kan je dit aanduiden op je inschrijvingsformulier.
De kostprijs van de verzekering is afhankelijk van de prijs van je vakantie.
Kostprijs vakantie

Kostprijs annulatieverzekering

€150 - €350

€15

€351 - €699

€25

€700 - €1200

€35

Meer dan €1200

€45

Bij wijze van voorbeeld volgen hierna enkele omstandigheden waarin de verzekering de kosten
terugbetaalt bij annulatie van de reis.
• Een ernstige ziekte of een ongeval van een verzekerde.
• Het overlijden van een familielid van de tweede graad binnen de 15 dagen die aan het vertrek
voorafgaan.
• Intrekking door de werkgever van het verlof van de verzekerde naar aanleiding van een ziekte of
een ongeval van een collega die hem vervangt, voor zover dit feit zich voordoet binnen de 30
dagen die aan het vertrek voorafgaan.
• Het afsluiten door de werkzoekende verzekerde van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur, die aanvangt binnen de 30 dagen die aan het vertrek voorafgaan.
Opgelet! Vooraf bestaande ziektes en psychische redenen worden niet gedekt door de
verzekering!
Geen geldige reden voor annulering: ‘geen zin’, ‘geen geld’, ‘ik vind de groep niet leuk’,… Dan krijg
je van de verzekering je geld niet terug.
Heb je nog vragen over de algemene voorwaarden of andere vragen? Neem dan gerust contact op
met onze dienst!
Reisbijstandsverzekering voor de vakanties in het buitenland
Kompas kiest ervoor om telkens net dat ietsje meer te bieden. Daarom kiezen wij om, voor elke
deelnemer die meegaat op vakantie naar het buitenland, een reisbijstandsverzekering af te sluiten.
Deze verzekering is begrepen in de reissom en zorgt voor hulp (= terugbetaling van ziekenhuiskosten
in het buitenland en vervoer als je door een ongeval of ziekte moet teruggebracht worden naar
België) wanneer je bijvoorbeeld ziek wordt op reis. Ziektes of symptomen die je al had voordat je je
inschreef voor een reis, tellen hierbij niet. Indien je hierover nog meer informatie wilt bekomen, kan
je steeds contact met ons opnemen.
Bagageverzekering
Een bagageverzekering is niet begrepen in onze prijzen. Indien je dit graag wenst af te sluiten,
gelieve minimum 2 weken vóór het vertrek van je vakantie met ons contact op te nemen of je kan
dit ook zelf voorzien.
Kamerindeling
Bij hotelvakanties is er soms de mogelijkheid om een éénpersoonskamer te boeken. Dit is steeds
op aanvraag bij het verblijf en kunnen we niet altijd garanderen. Als je dit wenst, duid je dit aan op
het inschrijvingsformulier. Wij zullen de beschikbaarheid en meerprijs opvragen, je wordt hierover
gecontacteerd. Bij akkoord zullen wij de meerprijs doorrekenen.
Bij vakanties in huisjes kan je geen éénpersoonskamer krijgen. Dit wil zeggen dat je op een
tweepersoonskamer slaapt. Indien je samen met iemand op de kamer wil liggen, kan je dit aanduiden
op het inschrijvingsformulier.
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Verblijf
Bij vakanties in een huisje wordt verwacht dat je een deel van de taken opneemt in het huishouden.
Dit wil zeggen dat iedereen helpt bij het koken, opruimen, afwassen,…
Bij een hotelvakantie laat je je verwennen en hoef je geen huishoudelijke taken op te nemen.
Vertrekplaats: Botestraat 131-133, 9032 Wondelgem
De vertrekplaats bij de meeste reizen is: Botestraat 131-133 in Wondelgem.
Meer info vind je terug in het reisboekje dat je ontvangt op de bijeenkomstavond (bij afwezigheid
wordt het reisboekje kort nadien per post opgestuurd).
Vervoer naar de luchthaven
Voor een vliegvakantie reizen we met de minibus naar de luchthaven.
In het reisboekje dat je vooraf ontvangt, zal duidelijk vermeld staan hoe we naar de luchthaven
gaan en waar we afspreken!
Reis-, boekings- en annulatievoorwaarden voor Op Zwier
Wie zich voor één van de vakanties inschrijft, gaat akkoord met onderstaande voorwaarden. Je
dient deze stappen ook te volgen om in te schrijven. Voor annulering geldt enkel puntje 7.
1.

Je schrijft in via het inschrijvingsformulier en de persoonlijke vragenlijst. Als je een tweede
keuze hebt, kan je dit aanduiden op het inschrijvingsformulier. Dit wordt ook aangeraden.
Als je wil deelnemen aan een 2de reis, vragen we om het vakje ‘2de reis‘ ook in te vullen.
Beide documenten dienen volledig, correct en waarheidsgetrouw te worden ingevuld alsook is
een rechtsgeldige handtekening noodzakelijk.
Stuur het inschrijvingsformulier en de persoonlijke vragenlijst per post of via e-mail ingevuld en
ondertekend terug naar Kompas: Botestraat 131-133, 9032 Wondelgem.
(vakanties@vzwkompas.be)
Opgelet: Wanneer het formulier ondertekend wordt, gaan wij ervan uit dat de wettelijke
vertegenwoordiger akkoord gaat. Daarom is ook de handtekening van deze persoon noodzakelijk.
Je kan dus nooit kosteloos annuleren om deze reden!
Telefonische inschrijvingen aanvaarden we niet.

2. Vanaf het moment dat de reis, waaraan je wenst deel te nemen, door Kompas bevestigd werd
is er een bindende overeenkomst gemaakt en kan de reis niet meer zonder kosten geannuleerd
of gewijzigd worden.
3. Indien er niet voldoende inschrijvingen zijn, gaat je vakantie niet door. We verwittigen je dan per
brief of per mail. Je krijgt dan al het geld terug dat je reeds betaalde of je kan kiezen voor een
andere vakantie uit onze brochure, waar wel nog plaats is.
4. Als je vakantie reeds volzet is en je hebt een tweede keuze opgegeven, dan word je automatisch
ingeschreven voor deze tweede keuze. Hiervoor nemen we geen contact op. Kijk dus goed
naar de gegevens op de bevestigingsbrief die je ontvangt.
5. Als wij jouw inschrijvingsformulier en persoonlijke vragenlijst ontvangen hebben en je reis kan
bevestigd worden, dan sturen wij je een bevestigingsbrief op. In deze brief staat de bevestiging
dat je ingeschreven bent.
Indien jouw reis niet kan bevestigd worden, zal je door ons per e-mail verwittigd worden.
Deze winter zal je tijd hebben tot 4/10/2019 om je inschrijving op te sturen. Dan pas zullen wij
de groepen samenstellen en je een bevestigingsbrief toesturen.
6. B
 etaling door de deelnemer
a. Binnen de 14 dagen moet je het voorschot (30% van de reissom + eventueel
annulatieverzekering en/of een singlesupplement) betalen.
b. Je schrijft de rest van het bedrag ten laatste 6 weken (tenzij anders vermeld op de
bevestigingsbrief) vóór het vertrek van je reis over op ons rekeningnummer. De uiterste
betaaldatum en de som worden vermeld in je bevestigingsbrief.
Let op! Hiervoor krijg je geen apart overschrijvingsformulier meer toegestuurd.
Dus houd je bevestigingsbrief goed bij!
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7.

Annulatie door de deelnemer.
Kan je niet mee op je vakantie waarvoor je had ingeschreven?
a. Je belt zo snel mogelijk naar Kompas en zegt dat je niet mee gaat op vakantie.
b. Dan stuur je zo vlug mogelijk een aangetekende brief of e-mail waarin staat dat je niet
meegaat en waarom je niet mee kan gaan. We gebruiken de datum van ontvangst om de
annulatiekosten te berekenen.
c. Kompas zal kosten hebben doordat je niet mee kan gaan. Deze kosten zal jij moeten
betalen, ook al is dit ziekte, ongeval,… Als je een annulatieverzekering hebt afgesloten bij je
inschrijving, kan je deze kosten om medische redenen indienen bij de verzekering.
De verzekering zal dan nakijken of je aan de voorwaarden voldoet om de kosten via hen
terugbetaald te krijgen.
d. Annulatiekosten, wanneer je volgens afspraak hebt geannuleerd:
meer dan 56 dagen		
15% van de totale reissom
55 dagen tot 35 dagen		
25% van de totale reissom
34 dagen tot 14 dagen		
50% van de totale reissom
13 dagen tot 8 dagen		
75% van de totale reissom
minder dan 8 dagen		
100% van de totale reissom
e. Wanneer je zonder verwittigen niet deelneemt aan een vakantie, dan moet je 100%
annulatiekosten betalen.
f. Wanneer je annuleert, maar geen schriftelijke verwittiging naar Kompas stuurt, moet je
100% annulatiekosten betalen.
g. Indien je meer dan 56 dagen vóór vertrek een vliegvakantie annuleert, betaal je ook nog de
eventuele annulatiekosten van het voor jou geboekte vliegticket.

8. Wanneer er wijzigingen dienen te gebeuren aan de reservatie, omdat jij verkeerde of onvolledige
informatie doorgaf aan Kompas, zullen de hiervoor gemaakte kosten aan jou door gefactureerd
worden. Bijvoorbeeld: Als je naam verkeerd of onvolledig was bij inschrijving en dit ook op die
manier doorgegeven werd aan de vliegtuigmaatschappij.
9. Kompas is niet verantwoordelijk
1. als je bij vertrek niet de nodige documenten bv. je identiteitskaart kan voorleggen
2. als je identiteitskaart niet meer geldig is (bij sommige vliegvakanties: geldig tot 6 maanden
na retour)
3. als je te laat aanwezig bent op het voorziene vertrekmoment en je hierdoor misschien niet
mee kan op vakantie.
De eventuele extra kosten bij deze voorvallen zal je zelf moeten betalen.
Een terugbetaling van de reissom door Kompas is niet mogelijk.
10. Je bent zelf verantwoordelijk om op de vertrekplaats te geraken en veilig thuis te geraken na
een vakantie.
11. In geval van overmacht, bijvoorbeeld een vluchtvertraging, is Kompas niet aansprakelijk.
12. Reizen ingekocht bij een reisorganisatie kunnen geannuleerd worden door de toeristische
aanbieders. Omdat Kompas hiervoor niet verantwoordelijk kan gesteld worden, kunnen wij niet
garanderen dat er een groepsalternatief kan aangeboden worden. Er kan afgeweken worden
van het vooropgestelde aantal reizigers.
13. Gezien de reizen reeds in de zomer gereserveerd worden bij de toeristische aanbieders, kunnen
er nog steeds wijzigingen gebeuren aan de samenstelling van de reis. Kompas kan genoodzaakt
zijn om een andere accommodatie, bestemming of datum te kiezen. Deelnemers worden
hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Als het gaat om een alternatief, gelijkwaardig
aan de gepubliceerde reis, is dit geen geldige reden tot annulatie.
14. Kompas heeft de plicht om in moeilijkheden verkerende deelnemers zo goed mogelijk te helpen
en van deze hulp de kosten te dragen als de schuld van de moeilijkheden bij Kompas rust.
Als de schuld bij de deelnemer ligt, dan is deze persoon verplicht de uitvoering en de kosten
voor de hulpverlening zelf te dragen.
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15. Kompas behoudt zich het recht om deelnemers uit te sluiten voor vakanties. Dit zal gebeuren
onder opgave van een reden(en).
Als tijdens een vakantie blijkt dat het gedrag, de psychische, sociale en/of fysieke mogelijkheden
van een deelnemer zodanig zijn dat het vakantieplezier van anderen in gevaar gebracht wordt,
en/of de door Kompas ontvangen informatie op de persoonlijke fiche niet overeenkomt met de
praktijk (en dit problemen oplevert), dan behoudt Kompas zich het recht om de reis af te breken
en deze deelnemer naar huis te sturen. De uitvoering, de kosten en de gevolgen hiermee
verband houdend, zijn voor de rekening van de deelnemer.
Iedereen is dus verplicht de persoonlijke fiche volledig, voldoende uitgebreid en
waarheidsgetrouw in te vullen! Als je gegevens zouden wijzigen na het opsturen van
de persoonlijke vragenlijst, vragen wij om Kompas zo vlug mogelijk te verwittigen.
Verwerken van gegevens overeenkomstig de Privacywet en de Europese Regelgeving.
In het kader van de ondersteuning die wij aanbieden, in dit geval de begeleiding van vakanties,
worden er persoonsgegevens van u verwerkt.
Deze zijn: identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, leefgewoonten,
psychische gegevens, samenstelling van het gezin, vrijetijdsbesteding en interesses, gerechtelijke
gegevens (indien noodzakelijk om op te volgen), gezondheidsgegevens, rijksregisternummer en
beeldmateriaal. (noot: niet bij elke ondersteuningsvorm wordt er evenveel informatie opgevraagd).
Doel van deze gegevens is opvolging van de ondersteuning/vrije tijd en opmaak van de facturatie
en publicatie op sociale media/website wat betreft beeldmateriaal. Indien u niet wenst dat
beeldmateriaal van u gebruikt wordt, kan u dit laten weten aan de functionaris voor
gegevensbescherming (zie verder). Dit dient schriftelijk te worden gemeld (per brief of per
e-mail).
Let wel: Indien uzelf of medereizigers foto’s of beeldmateriaal van uw vakantie online plaatsen dan
is Kompas hier niet verantwoordelijk voor.
Uw gegevens worden door Kompas vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan
een derde zonder uw toestemming. Uw gegevens worden ook enkel gebruikt voor het doel dat
hierboven is opgegeven.
De ontvangers van de gegevens zijn de medewerkers, de reisbegeleiders van de vakanties en
leidinggevenden.
U heeft het recht op inzage en aanpassing of rechtzetting van onjuiste gegevens. Dit kan gratis mits
gedateerd en ondertekend verzoek en bewijs van identiteit mits dit een onderzoek is dat past binnen
een redelijke vorm. U kan zich hiervoor richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming,
Greet Demey – Botestraat 131-133 – 9032 Wondelgem
greet.demey@vzwkompas.be tel. 09 216 26 60.
Uw persoonsgegevens worden 1 jaar opgeslagen na stopzetting van de ondersteuning, in dit geval
de betreffende vakantie. Indien u dit wenst, kan dit ook sneller gebeuren via een vraag aan dezelfde
functionaris.
Wij gaan er van uit dat door het ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst of door het
zich inschrijven voor een vakantie of activiteit, u zich akkoord verklaart met de verwerking van uw
persoonsgegevens door Kompas. Dit omdat deze gegevens voor de ondersteuning belangrijk zijn.
Opmerkingen over Kompas?
Kompas heeft een klachtenregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat we alle opmerkingen en klachten
op een snelle en correcte manier kunnen behandelen.
Een ontevredenheid melden is erg simpel en kost niets. Je doet het mondeling (telefoon, persoonlijk
gesprek) of schriftelijk en je omschrijft wat er fout ging tussen jou en Kompas.
Kompas – Botestraat 131-133- 9032 Wondelgem
Email: info@vzwkompas.be • Tel : 09 216 26 60
Je kan steeds bij de medewerkers van Op Zwier of een andere medewerker van Kompas de nodige
uitleg vragen rond de klachtenregeling.
Niet alleen jij wordt beter van deze klachtenregeling, ook wij.
Want wij lossen niet alleen jouw klacht op, maar we zullen ook al het mogelijke doen om
klachten in de toekomst te vermijden.
Zo kunnen we de werking van de dienst nog beter maken.
Ook positieve opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom!
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BELANGRIJKE DATA
Voor de wintervakanties 2019-2020 zal er per reis een bijeenkomstavond georganiseerd
worden.
Op deze avond kan je kennismaken met je begeleiding en medereizigers. De juiste datum
van jouw bijeenkomstavond zal vermeld staan op de uitnodiging, welke je samen met de
reisbevestiging zal ontvangen na 18/10/2019.
Als je leuke foto’s hebt van jouw vakantie, mag je deze steeds aan ons bezorgen
(vakanties@vzwkompas.be)

Caruur Dampoort

Caruur Drongen

Caruur Haven

Land van Waaslaan 2
9000 GENT
+32 9 229 30 00
info@caruur.be

Industriepark 7
9031 DRONGEN
+32 9 219 99 00
drongen@caruur.be

Wittewalle 1D (Kennedylaan)
9000 GENT
+32 9 238 30 00
haven@caruur.be
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Een glimp van
onze voorbije
vakanties!

Kompas vzw

Botestraat 131-133
9032 Wondelgem
09 216 26 60
vakanties@vzwkompas.be
www.vzwkompas.be

