
STRAFFE JONGERENVAKANTIES



HALLO!
De zomer is nog maar net voorbij, maar het uitkijken 
naar de coole winter- en lentevakanties van Kazou 
kan al beginnen! Durf jij de sneeuw te trotseren op je 
ski’s of snowboard? Kies je voor avontuur, spelen met 
de dieren of liever chillen in de zon? Wat je ook kiest, 
plezier en vriendschap zijn gegarandeerd   . 
Duik snel in dit magazine. Je vindt er zeker een 
vakantie die op jouw lijf geschreven is!

Kazou is fun voor iedereen! Ook als je wat extra 
begeleiding nodig hebt. We zoeken met jou een 
oplossing op maat: via inclusie of in het JOMBA-
aanbod voor Jongeren Met Bijzondere Aandacht. Zo 
kan jij maximaal genieten van jouw droomvakantie.

HOE BOEKEN?
Klaar om je straffe Kazouvakantie te boeken? Dat kan 
gemakkelijk op kazou.be vanaf woensdag 18/09 om 18u. 
We zijn ook telefonisch beschikbaar om je verder te helpen.

STAP 1: KIJK DE GEGEVENS IN JE ‘MIJN KAZOU’-
PROFIEL NA (OF MAAK ER NOG SNEL ÉÉN AAN)
STAP 2: VOEG JE FAVORIETEN TOE

STAP 3: BOEK JE DROOMVAKANTIE VANUIT JE 
‘MIJN KAZOU’-PROFIEL
• Samen met je vrienden op vakantie? Wanneer je jouw 

vakantie boekt, kan je maximaal 5 vrienden toevoegen 
via hun rijksregisternummer. Je vrienden moeten ook 
een ‘Mijn Kazou’-profiel hebben.

• Je boeking wordt via e-mail bevestigd en is pas definitief 
na betaling.

 
Een tweede vakantie (of meer) boeken, kan vanaf woensdag 
25/09 om 14u.

STRAFFE VAKANTIES,  
STRAFFE CM-PRIJZEN
Als CM-lid geniet je van de STRAFFE CM-prijs op 

elke vakantie. Dat is een korting* van

02 welkom

MASSEMBRE 
7-14 jarigen

€ 35
per nacht

7-14 
jarigen

€ 25
per nacht

15-18 
jarigen

€ 10
per nacht

JOMBA 
6-30 jarigen

€ 40
per nacht

Als CM-lid geniet je bij verhoogde tegemoetkoming van het 
gezinshoofd van een korting van 50% op de deelnameprijs 
(met een maximum van € 150).

FINANCIËLE MOGELIJKHEDEN 
• Je kan de deelnameprijs gespreid betalen.
• Je krijgt € 75 korting vanaf het derde kind dat meegaat op 

Kazouvakantie.
• Je geniet bij langdurige werkloosheid van het gezinshoofd 

van een korting van 50% op de deelnameprijs (met een 
maximum van € 150).

NIET-CM-LEDEN
Ook niet-CM-leden kunnen mee op Kazouvakantie. Zij 
betalen de niet-CM-ledenprijs. CM-lid worden kan snel en 
eenvoudig. De gegevens van een CM-kantoor in jouw buurt 
vind je op cm.be. Of bel jouw Kazousecretariaat en we helpen 
je graag verder.

*Deze korting is reeds ingerekend in de STRAFFE CM-prijs. 
Onze algemene voorwaarden vind je op P22-23.

IN DIT NUMMER
ALGEMEEN
WELKOM/BOEKINGSINFO ...... P02
OP SKIVAKANTIE MET KAZOU .. P03

LEGENDE ...............................FLAP
DUURZAAMHEID ....................FLAP
SOLIDARITEIT .........................FLAP
CONTACT ................................ P24
 
SKIGEBIEDEN
OVERZICHT.........................P20-21

LEEFTIJDEN
7-8 JAAR .............................P04-05
9-10 JAAR ...........................P06-07
11-12 JAAR .........................P08-09
13-14 JAAR .........................P10-11
15-16 JAAR .........................P12-13
17-18 JAAR .........................P14-15
JOMBA  ..............................P16-19

De sfeerfoto’s in dit magazine zijn gemaakt door vakantiegangers en 
vrijwilligers. Dankjewel!
Volg Kazou vzw op Facebook en @kazouvakanties op Instagram 
en Twitter. Post je leukste vakantiekiekjes met #kazou en 
#gowiththesnow!

Tot snel! 
Het Kazouteam

Boeken kan vanaf

op kazou.be

woensdag 18 september 18u



INBEGREPEN IN DE PRIJS:
• busreis heen en terug*
• verblijf in volpension  

(ontbijt, middagmaal en avondmaal)*
• activiteiten onder professionele begeleiding
• ongevallenverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid
• medische kosten indien je ziek wordt tijdens de vakantie

ONGEVAL OF ZIEKTE?
Op onze vakanties zorgen we voor begeleiding op maat, op en 
naast de piste. Word je ziek of heb je een ongeval? Wij zorgen 
ervoor dat je nog verder kan genieten van je wintervakantie.

• Op alle wintervakanties gaat er een ziekenmoni mee 
die een alternatief programma voorziet voor de zieke of 
gekwetste deelnemers.

• Kan je niet meer skiën of snowboarden door ziekte of 
ongeval? Dan betalen we het skipakket van de niet-genoten 
dagen terug. Voor alle details: check onze algemene 
voorwaarden op kazou.be en op P22-23.

SKILES OP Z’N KAZOU’S
Als je een Kazouvakantie boekt, geef je aan hoeveel dagen 
ski- of snowboardervaring je hebt. Heb je ervaring, dan leg je 
een klein parcours af. Zo checken we even of je zeker in de 
juiste groep zit. Daarna kan de fun beginnen!

De ski- en snowboardlessen worden gegeven door 
de plaatselijke ski- en snowboardschool, behalve 
in Fiesch en Oberau. Daar nemen onze 
eigen gebrevetteerde ski- en snowboard-
instructeurs dit voor hun rekening. Onze 
Kazoumoni’s helpen ook waar nodig bij de 
lessen.

Inbegrepen in de prijs*:
• ski- of snowboardmateriaal: latten of board,  

stokken en botten
• skipas en ski-/boardlessen
 
* tenzij anders vermeld

op skivakantie met kazou

Een vakantie 
van de bovenste 

plank! 

Ook in de  
winter is Kazou 

aan zet.

Anderen  
zijn er 

ondersteboven 
van.

Of springt  
een gat in 
de lucht. 

Iedereen is in  
de wolken. En dat is 

niet uit 
de lucht 

gegrepen. 

Met een hoop 
plezier.
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Straffe

PERIODE thema/bestemming opstapplaats ORGANISATIE CM-Prijs NIET-CM-LID

KROKUS 24/02/20 - 28/02/20 DOLFIJNE VAKANTIE
Brugge

SAMEN
MET 09-10 JAAR

Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen € 255 + € 100

24/02/20 - 28/02/20 DOLFIJNE VAKANTIE
Putten

SAMEN
MET 09-10 JAAR

Eke Oost-Vlaanderen € 255 + € 100

PASEN 1 05/04/20 - 10/04/20 DE TECHNIEKFABRIEK
Houthalen

SAMEN
MET 09-10 JAAR

Eigen vervoer Limburg € 215 + € 125

06/04/20 - 10/04/20 PLOP EROP LOS
De Panne Eke Oost-Vlaanderen € 179 + € 100

06/04/20 - 10/04/20 BOERDERIJVAKANTIE
Pulle

SAMEN
MET 09-10 JAAR

Eke Oost-Vlaanderen € 145 + € 100

PASEN 2 13/04/20 - 17/04/20 BOERDERIJVAKANTIE
Pulle

SAMEN
MET 09-10 JAAR

Diepenbeek Limburg € 145 + € 100

13/04/20 - 17/04/20 BOERDERIJVAKANTIE
Wortel

SAMEN
MET 09-10 JAAR

Eke Oost-Vlaanderen € 145 + € 100

2 DAGEN SKIPAS
Dit mag je verwachten:
 � 2 dagen indoor skiën in 

Snowvalley Peer
 � 2 uur les in de voor-  

en namiddag
 � subtropisch zwemparadijs 

en ander speelplezier

3 DAGEN SKIPAS
Dit mag je verwachten:
 � 3 dagen skiën
 � 2 uur les in de voor-  

en namiddag
 � zwemmen en rodelen

WINTERSTART

04 7-8 jaar (‘13-’12)



Straffe

PERIODE bestemming/skigebied SKIPAS verblijf opstapplaats ORGANISATIE CM-Prijs NIET-CM-LID

KROKUS 23/02/20 - 28/02/20 LA BRESSE
La Bresse-Hohneck

3 dagen Le Pont du Metty Mechelen en Diepenbeek
Eke

Antwerpen
Oost-Vlaanderen € 415 + € 125

23/02/20 - 28/02/20 BALEN 2 dagen Keiheuvel Brugge en Kortrijk Brugge € 265 + € 125

PASEN 2 12/04/20 - 17/04/20 BALEN 2 dagen Keiheuvel Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen € 265 + € 125
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DAG IN BOUDEWIJN SEAPARK • DOLFIJNEN 
ONTMOETEN • SUBTROPISCH ZWEMBAD • BELEEF 

EEN DOLFIJNENSHOW • SCHAATSEN

DOLFIJNE VAKANTIE!
BRUGGE (BELGIË)

LEUK BOERDERIJWERK • ZELF BROOD BAKKEN • 
RITJE OP EEN PONY • CREATIEF POTTEN BAKKEN • 

BOERDERIJSPELLETJES

BOERDERIJVAKANTIE
PULLE (BELGIË)

DOLFIJNENSHOW • EEN DAG IN HET 
DOLFINARIUM  • SUBTROPISCH ZWEMBAD • 

INDOORSPEELPARADIJS

DOLFIJNE VAKANTIE!
PUTTEN (NEDERLAND)

BEZOEK AAN ROBOTFABRIEK • ROBOT 
PROGRAMMEREN • EIGEN 3D-GADGET •  

3D-PRINTEN EN TEKENEN

DE TECHNIEKFABRIEK
HOUTHALEN (BELGIË)

PLOPSALAND • PLOPSAQUA •  
GOCARTRACE • STRANDPLEZIER

PLOP EROP LOS
DE PANNE (BELGIË)

LEVEN ALS EEN ECHTE BOER(IN) • KRUIDENOLIE 
MAKEN • DIEREN VERZORGEN • LEKKER 

KOKKERELLEN • EEN RITJE OP DE TRACTOR

BOERDERIJVAKANTIE
WORTEL (BELGIË)



Straffe

PERIODE thema/bestemming opstapplaats ORGANISATIE CM-Prijs NIET-CM-LID

KROKUS 23/02/20 - 28/02/20 BEESTIGE BOSVAKANTIE
Massembre Kessel-Lo Vlaams-Brabant € 199 + € 175

24/02/20 - 28/02/20 DOLFIJNE VAKANTIE
Brugge

SAMEN
MET 07-08 JAAR

Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen € 255 + € 100

24/02/20 - 28/02/20 DOLFIJNE VAKANTIE
Putten

SAMEN
MET 07-08 JAAR

Eke Oost-Vlaanderen € 255 + € 100

PASEN 1 05/04/20 - 10/04/20 DE TECHNIEKFABRIEK
Houthalen

SAMEN
MET 07-08 JAAR

Eigen vervoer Limburg € 215 + € 125

06/04/20 - 10/04/20 ALLE PANNE(N) VAN HET DAK
De Panne Eke Oost-Vlaanderen € 179 + € 100

06/04/20 - 10/04/20 BOERDERIJVAKANTIE 
Pulle

SAMEN
MET 07-08 JAAR

Eke Oost-Vlaanderen € 145 + € 100

06/04/20 - 10/04/20 BOERDERIJVAKANTIE 
Wortel Oostende en Roeselare Roeselare-Tielt € 145 + € 100

06/04/20 - 10/04/20 NATUURLIJK MALLE
Westmalle Eigen vervoer Antwerpen € 165 + € 100

PASEN 2 12/04/20 - 18/04/20 GO-4-ACTION
Massembre

SAMEN
MET 11-12 JAAR

Zellik Vlaams-Brabant € 209 + € 210

13/04/20 - 17/04/20 BOERDERIJVAKANTIE 
Pulle

SAMEN
MET 07-08 JAAR

Diepenbeek Limburg € 145 + € 100

13/04/20 - 17/04/20 BOERDERIJVAKANTIE
Wortel

SAMEN
MET 07-08 JAAR

Eke Oost-Vlaanderen € 145 + € 100

3 DAGEN SKIPAS
Dit mag je verwachten:
 � 3 dagen skiën
 � 2 uur les in de voor-  

en namiddag
 � zwemmen en rodelen

5 DAGEN SKIPAS
Dit mag je verwachten:
 � 5 dagen skiën
 � 2 uur les in de voor-  

en namiddag
 � zwemmen

WINTERSTART
06 9-10 jaar (‘11-’10)

DOLFIJNE VAKANTIE!
BRUGGE (BELGIË)

BEESTIGE BOSVAKANTIE
MASSEMBRE (BELGIË)

DOLFIJNE VAKANTIE!
PUTTEN (NEDERLAND)

DAG IN BOUDEWIJN SEAPARK • DOLFIJNEN 
ONTMOETEN • SUBTROPISCH ZWEMBAD • BELEEF 

EEN DOLFIJNENSHOW • SCHAATSEN

WILDPARK VAN HAN • OVERNACHTING IN 
EEN BLOKHUT • PANNENKOEKEN BAKKEN • 

VERHALENVERTELLER

DOLFIJNENSHOW • EEN DAG IN HET 
DOLFINARIUM  • SUBTROPISCH ZWEMBAD • 

INDOORSPEELPARADIJS



Straffe

PERIODE bestemming/skigebied SKIPAS verblijf opstapplaats ORGANISATIE CM-Prijs NIET-CM-LID

KROKUS 22/02/20 - 28/02/20 TITISEE-NEUSTADT
Feldberg

5 dagen Jugendherberge Rudenberg Brugge en Kortrijk
Mechelen en Diepenbeek

Zuid-West-Vlaanderen
Antwerpen € 495 + € 150

22/02/20 - 28/02/20 TITISEE-NEUSTADT
Feldberg

5 dagen Jugendherberge Veltishof Mechelen en Diepenbeek
Eke

Limburg
Oost-Vlaanderen € 495 + € 150

23/02/20 - 28/02/20 GÉRARDMER
Gérardmer

3 dagen La Mauselaine Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen € 415 + € 125

23/02/20 - 28/02/20 LA BRESSE
La Bresse-Hohneck

3 dagen Le Chalet d'Artimont Oostende en Roeselare
Mechelen en Diepenbeek

Oostende
Vlaams-Brabant € 415 + € 125

BOERDERIJVAKANTIE
PULLE (BELGIË)

GO-4-ACTION
MASSEMBRE (BELGIË)

DE TECHNIEKFABRIEK
HOUTHALEN (BELGIË)

NATUURLIJK MALLE
WESTMALLE (BELGIË)

ALLE PANNE(N) VAN HET DAK
DE PANNE (BELGIË)

BOERDERIJVAKANTIE
WORTEL (BELGIË)

LEUK BOERDERIJWERK • ZELF BROOD BAKKEN • 
RITJE OP EEN PONY • CREATIEF POTTEN BAKKEN • 

BOERDERIJSPELLETJES

FUNPARCOURS • DEATHRIDE • ZWEMMEN IN GIVET •  
CLOWNSHOW FLIPO • OP STAP MET EZELS

BEZOEK AAN ROBOTFABRIEK • ROBOT 
PROGRAMMEREN • EIGEN 3D-GADGET •  

3D-PRINTEN EN TEKENEN

DAGUITSTAP NAAR BOBBEJAANLAND • 
SPRINGKASTEELPLEZIER • NATUURPRET

PLOPSALAND • STRANDPLEZIER • SANDBOARDEN IN 
DE DUINEN • GOCARTRACE

LEVEN ALS EEN ECHTE BOER(IN) • KRUIDENOLIE 
MAKEN • DIEREN VERZORGEN • LEKKER 

KOKKERELLEN • EEN RITJE OP DE TRACTOR
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WINTERPRET

3 DAGEN SKIPAS
Knoop in je oren:
 � 3 dagen ski/board op jouw 

niveau
 � 2 uur les in de voor-  

en namiddag
 � zwemmen en rodelen
 � bergen winters plezier

5 DAGEN SKIPAS
Knoop in je oren:
 � 5 dagen ski/board  

op jouw niveau
 � 2 uur les in de voor-  

en namiddag
 � hoger skigebied
 � de winter op zijn kop

08 11-12 jaar (‘09-’08)

Straffe

PERIODE thema/bestemming opstapplaats ORGANISATIE CM-Prijs NIET-CM-LID

KROKUS 23/02/20 - 28/02/20 KAZOU IN THE WOODS 
Massembre Kessel-Lo Vlaams-Brabant € 199 + € 175

PASEN 1 04/04/20 - 11/04/20 CRAZY SPRING
Blankenheim Mechelen en Diepenbeek Limburg € 275 + € 175

05/04/20 - 10/04/20 EASTER ADVENTURE
Jupille Mechelen en Geel Antwerpen € 225 + € 125

06/04/20 - 12/04/20 COMIC HEROES
Sint-Katelijne-Waver Kortrijk Zuid-West-Vlaanderen € 209 + € 150

06/04/20 - 10/04/20 MALLE AVONTUREN
Westmalle Eigen vervoer Antwerpen € 165 + € 100

PASEN 2 11/04/20 - 18/04/20 CRAZY SPRING
Blankenheim Eke Oost-Vlaanderen € 275 + € 175

12/04/20 - 18/04/20 GO-4-ACTION
Massembre

SAMEN
MET 09-10 JAAR

Zellik Vlaams-Brabant € 209 + € 210



Straffe CM-Prijs

PERIODE bestemming/skigebied SKIPAS verblijf opstapplaats ORGANISATIE ski board NIET-CM-LID

NIEUWJAAR 28/12/19 - 04/01/20 FIESCH
Fiescheralp

5 dagen Sport Resort Mechelen en Diepenbeek
Oostende en Roeselare

Limburg
Oostende € 475 € 505 + € 175

KROKUS 22/02/20 - 29/02/20 EBEN IM PONGAU
Ski Amade (Salzburger Sportwelt)

5 dagen Jugendgästehaus 
Edthof Oostende en Roeselare Oostende € 509 € 539 + € 175

22/02/20 - 29/02/20
SANKT JOHANN IN TIROL
Sankt Johann in Tirol &  
Skiwelt Wilder Kaiser

5 dagen der Lacknerhof Mechelen en Diepenbeek Vlaams-Brabant € 509 € 539 + € 175

22/02/20 - 29/02/20 RADSTADT
Ski Amade (Salzburger Sportwelt)

5 dagen Jugendgästehaus 
Tauernruh Eke Oost-Vlaanderen € 509 € 539 + € 175

22/02/20 - 29/02/20 NEUKIRCHEN
Ski-Arena Wildkogel

5 dagen Wolkensteinblick Brugge en Kortrijk
Mechelen en Diepenbeek

Zuid-West-Vlaanderen
Limburg € 509 € 539 + € 175

22/02/20 - 29/02/20 FIESCH
Fiescheralp

5 dagen Sport Resort
Oostende en Roeselare
Mechelen en Diepenbeek
Sint-Niklaas

Roeselare-Tielt
Antwerpen
Oost-Vlaanderen

€ 495 € 525 + € 175

23/02/20 - 28/02/20 SCHLUCHSEE
Feldberg

3 dagen
Seebrugg
Seebrugg
Wolfsgrund

Oostende en Roeselare
Eke
Mechelen en Diepenbeek

Roeselare-Tielt
Oost-Vlaanderen
Antwerpen

€ 415 € 445 + € 125

PASEN 1 04/04/20 - 11/04/20 EBEN IM PONGAU
Ski Amade (Salzburger Sportwelt)

5 dagen Jugendgästehaus 
Edthof Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen € 485 € 515 + € 175

04/04/20 - 11/04/20 FIESCH
Fiescheralp

5 dagen Sport Resort
Mechelen en Diepenbeek
Brugge en Kortrijk
Eke

Antwerpen
Brugge
Oost-Vlaanderen

€ 475 € 505 + € 175
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KAZOU IN THE WOODS 
MASSEMBRE (BELGIË)

GO-4-ACTION
MASSEMBRE (BELGIË)

CRAZY SPRING
BLANKENHEIM (DUITSLAND)

EASTER ADVENTURE
JUPILLE (BELGIË)

COMIC HEROES
SINT-KATELIJNE-WAVER (BELGIË)

MALLE AVONTUREN
WESTMALLE (BELGIË)

WILDPARK VAN HAN • OVERNACHTING IN EEN 
BLOKHUT • KAMPVUUR • ZWEMMEN

FUNPARCOURS • DEATHRIDE • ZWEMMEN IN GIVET 
• CLOWNSHOW FLIPO • OP STAP MET EZELS

PHANTASIALAND • SPETTERENDE 
WATERGLIJBANEN • LEUKE TEAMDAG • 

MIDDELEEUWS STADJE
PAMPERPAAL • DEATHRIDE • LASERGAME • VIA 

FERRATA

EIGEN KOSTUUM MAKEN • COMIC STATION 
ANTWERPEN • LASERSHOOTING • WATERPERELS 

ZWEMPARADIJS • STOP-MOTIONFILM MAKEN
DAGUITSTAP NAAR BOBBEJAANLAND • 

SPRINGKASTEELPLEZIER • NATUURPRET



SNOWTIME

Wat krijg je op jouw bo(a)rd:
 � skiën of snowboarden
 � 5 dagen skipas met les  

(2 uur in de voor- en namiddag)
 � fun naast de piste: van een gezellig 

filmpje tot een stevig feestje

Superleuke sneeuwvakantie 

zonder ski of snowboard

Minimum ervaring vereist 
(25 dagen ski/board)

Alles van Snowtime
+ groter skigebied (56 km extra)
+ videoanalyse
+ kleinere skigroep

Straffe

PERIODE thema/bestemming opstapplaats ORGANISATIE CM-Prijs NIET-CM-LID

PASEN 1 05/04/20 - 10/04/20 SPRING FÜR SPASS
Schluchsee Eke Oost-Vlaanderen € 305 + € 125

05/04/20 - 10/04/20 WINTER FEVER
Sint-Michielsgestel

Oostende en 
Roeselare Oostende € 275* + € 125

PASEN 2 11/04/20 - 18/04/20 ITALIË IN DE MIX
Monza

Mechelen en 
Diepenbeek Limburg € 365 + € 175

 SORT
• langlaufexpeditie
• bouw je eigen iglo
• sledehondentocht
• sneeuwpaintball

10 13-14 jaar (‘07-’06)

SUPPLEMENT

€ 38

TRAMPOLINE MET BIG AIR JUMP • RODELEN • 
ZWEMBAD MET 18 GLIJBANEN • STADSBEZOEK

SPRING FUR SPASS 
SCHLUCHSEE (DUITSLAND)

:



Straffe CM-Prijs

PERIODE bestemming/skigebied verblijf opstapplaats ORGANISATIE ski board NIET-CM-LID

NIEUWJAAR 28/12/19 - 04/01/20 WÖRGL
Skiwelt Wilder Kaiser

Gasthof Hauserwirt Mechelen en Diepenbeek
Oostende en Roeselare

Antwerpen
Oostende € 485 € 515 + € 175

28/12/19 - 04/01/20 MAUTERNDORF
Skiregion Lungau

Jugendgästehaus und  
Landschulheim Mauser Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen € 485 € 515 + € 175

KROKUS 21/02/20 - 29/02/20 NIEDERAU
Ski Juwel

Pension Leitenhof Diepenbeek en Mechelen Vlaams-Brabant € 519 € 549 + € 200

21/02/20 - 29/02/20 OBERAU
Ski Juwel

Pension Angerhof
Pension Steinerhof

Brugge en Kortrijk
Mechelen en Diepenbeek

Brugge
Antwerpen € 519 € 549 + € 200

22/02/20 - 29/02/20 VARS
La Fôret Blanche

Le Chatelrêt Mechelen en Diepenbeek Vlaams-Brabant € 515 € 545 + € 175

22/02/20 - 29/02/20 VALLE AURINA
Speikboden - Klausberg

Ferienhotel Rinsbacherhof Mechelen en Diepenbeek Limburg € 505 € 535 + € 175

22/02/20 - 29/02/20 LEVICO TERME
Alpe Cimbra

Hotel Vezzena Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen € 515 € 545 + € 175

22/02/20 - 29/02/20 EBEN IM PONGAU
Ski Amade (Salzburger Sportwelt)

Jugendgästehaus Edthof Oostende en Roeselare Roeselare-Tielt € 515 € 545 + € 175

22/02/20 - 29/02/20 PIESENDORF
Zell am See - Kaprun

Jugendgästehaus Bründl Mechelen en Diepenbeek Antwerpen € 515 € 545 + € 175

22/02/20 - 29/02/20 AXAMS
Axamer Lizum & Muttereralm

Hotel Olympia ’76 Brugge en Kortrijk Zuid-West-Vlaanderen € 515 € 545 + € 175

22/02/20 - 29/02/20 MAUTERNDORF
Skiregion Lungau

Jugendgästehaus und 
Landschulheim Mauser Mechelen en Diepenbeek Limburg € 515 € 545 + € 175

22/02/20 - 29/02/20 HOPFGARTEN
Skiwelt Wilder Kaiser

Gasthof Grieswirt Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen € 515 € 545 + € 175

22/02/20 - 29/02/20 FIESCH
Fiescheralp

Sport Resort
Mechelen en Diepenbeek
Oostende en Roeselare
Eke

Limburg
Roeselare-Tielt
Oost-Vlaanderen

€ 505 € 535 + € 175

PLUS+

FORMULE
22/02/20 - 29/02/20 FIESCH

Aletsch-Arena
Sport Resort

Mechelen en Diepenbeek
Oostende en Roeselare
Eke

Limburg
Roeselare-Tielt
Oost-Vlaanderen

 € 543+  € 573+ + € 175

WinterXperience 22/02/20 - 29/02/20 SORT Casa Colonies L'Orri  
del Pallars

Eke
Mechelen en Diepenbeek

Oost-Vlaanderen
Antwerpen € 480 + € 175

PASEN 1 04/04/20 - 11/04/20 VALLE AURINA
Speikboden - Klausberg

Ferienhotel Rinsbacherhof Brugge en Kortrijk Brugge € 475 € 505 + € 175

04/04/20 - 11/04/20 TELFES
Schlick2000 & Stubaier Gletscher

Hotel White Mountain Mechelen en Diepenbeek Antwerpen € 485 € 515 + € 175

04/04/20 - 11/04/20 FIESCH
Fiescheralp

Sport Resort
Brugge en Kortrijk
Mechelen en Diepenbeek
Sint-Niklaas

Zuid-West-Vlaanderen
Limburg
Oost-Vlaanderen

€ 475 € 505 + € 175

PLUS+

FORMULE
04/04/20 - 11/04/20 FIESCH

Aletsch-Arena
Sport Resort

Brugge en Kortrijk
Mechelen en Diepenbeek
Sint-Niklaas

Zuid-West-Vlaanderen
Limburg
Oost-Vlaanderen

 € 513+  € 543+ + € 175
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DE IDEALE MIX • WATERPRETPARK  • BEZOEK 
BERGAMO • COMO EN COMOMEER • FIETSEN DOOR 

HET PARK

ITALIE IN DE MIX! 
MONZA (ITALIË)

:

ICEKARTEN • WIPE OUT • LASERGAME OF INDOOR 
SKYDIVE

WINTER FEVER 
SINT-MICHIELSGESTEL (NEDERLAND)

*WINTER FEVER
+ SKYDIVE

SUPPLEMENT

€ 43



SNOWRIDERS

We vatten even samen:
 � skiën of snowboarden
 � 5 dagen skipas met 3 uur les per dag
 � tussendoor verken je de pistes met je vrienden
 � de après-skifeestjes ‘s avonds doen de 

binnentemperatuur lichtjes stijgen
 � de moni’s zijn stand-by in de buurt, incognito natuurlijk

12 15-16 jaar (‘05-’04)

Straffe

PERIODE
thema/
bestemming opstapplaats ORGANISATIE CM-Prijs NIET-CM-LID

KROKUS 24/02/20 - 28/02/20 CITYTRIP
Londen Brussel-Zuid Limburg € 399 + € 40

PASEN 1 06/04/20 - 10/04/20 CITYTRIP
Lille Kessel-Lo Vlaams-Brabant € 359 + € 40

06/04/20 - 10/04/20 CITYTRIP
Londen Brussel-Zuid Oost-Vlaanderen € 399 + € 40

06/04/20 - 10/04/20 CITYTRIP
Amsterdam Antwerpen Zuid-West-Vlaanderen € 405 + € 40

PASEN 2 13/04/20 - 17/04/20 CITYTRIP
Londen Brussel-Zuid Brugge € 399 + € 40

13/04/20 - 17/04/20 CITYTRIP 
Berlijn Brussel-Zuid Oost-Vlaanderen € 425 + € 40

13/04/20 - 17/04/20 CITYTRIP
Amsterdam Antwerpen Vlaams-Brabant € 405 + € 40

Wil je een sneeuwvakantie 

in een ánder winters jasje?

 SUMAVA
• snowraften & snowtuben
• langlaufen & sneeuwraketten
• wintersurvival
• gezellige après-ski
• zwemmen & shoppen

 FIESCH
• 6 dagen skipas
• om een echte pro te worden, krijg 

je de hele dag tips en tricks van 
instructeurs van het hoogste niveau 
van Sneeuwsport Vlaanderen

• video-opnames: bekijk met je eigen 
ogen hoe beestig je bent op de latten 
of op je board!

• stagetest waarna je kan beginnen 
aan de opleiding ‘initiator ski of 
snowboard’

VRAGEN? vlaamsbrabant@kazou.be 
of 02 240 85 09
Op deze stage dien je zelf ski- en snowboardmateriaal te voorzien.

 FIESCH
• 5 dagen skipas
• 3 uur les per dag, tussendoor verken 

je de pistes met je vrienden
• après-ski op de piste met z’n allen
• alle remmen los met de bumperballs 

en lasertag 
• Avondskiën en santa-gadget

HALFPENSIONFORMULE • ORBIT SUPER SLIDE • 
HOTSPOTS LONDEN • KUIEREN IN NOTTING HILL • 

LONDON TOWER

LONDEN 
(GROOT-BRITTANNIË)



Straffe CM-Prijs

PERIODE bestemming/skigebied verblijf opstapplaats ORGANISATIE ski board NIET-CM-LID

NIEUWJAAR 27/12/19 - 03/01/20 OBERAU
Ski Juwel

Pension Angerhof Brugge en Kortrijk Brugge € 659 € 689 + € 70

28/12/19 - 04/01/20 TRÖPOLACH
Nassfeld Presseger See

Jugendsporthotel Leitner Eke
Mechelen en Diepenbeek

Oost-Vlaanderen
Limburg € 659 € 689 + € 70

Technische 
Stage 28/12/19 - 04/01/20 FIESCH

Aletsch Arena
Sport Resort Mechelen en Diepenbeek Vlaams-Brabant € 709 € 739 + € 70

Sanla Case 28/12/19 - 04/01/20 FIESCH
Aletsch Arena

Sport Resort
Brugge en Kortrijk
Mechelen en Diepenbeek
Sint-Niklaas

Zuid-West-Vlaanderen
Antwerpen
Oost-Vlaanderen

€ 649 € 679 + € 70

KROKUS 22/02/20 - 29/02/20 VÉNOSC
Les 2 Alpes

Les Chamois Eke Oost-Vlaanderen € 689 € 719 + € 70

22/02/20 - 29/02/20 PONTE DI LEGNO
Adamello Ski

Casa per ferie Pavoniani Eke Oost-Vlaanderen € 685 € 715 + € 70

22/02/20 - 29/02/20 BRAMBERG
Ski-Arena Wildkogel & Zillertal

Wolkensteinbär
Mechelen en Diepenbeek
Sint-Niklaas
Oostende en Roeselare 

Vlaams-Brabant
Oost-Vlaanderen
Roeselare-Tielt

€ 685 € 715 + € 70

22/02/20 - 29/02/20 HOCHFÜGEN
Hochzillertal-Hochfügen

Alpin Center Hochfügen Brugge en Kortrijk
Eke

Zuid-West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen € 685 € 715 + € 70

22/02/20 - 29/02/20 SAALBACH
Skicursus Saalbach - Hinterglemm

Mitterlengau
Wallegghof

Mechelen en Diepenbeek
Brugge en Kortrijk

Antwerpen
Brugge € 689 € 719 + € 70

22/02/20 - 29/02/20 TELFES
Schlick2000 & Stubaier Gletscher

Hotel White Mountain Mechelen en Diepenbeek Antwerpen € 685 € 715 + € 70

22/02/20 - 29/02/20 TRÖPOLACH
Nassfeld Presseger See

Hotel-Gasthof Alte Post
Pension Leitner

Mechelen en Diepenbeek
Eke

Limburg
Oost-Vlaanderen € 685 € 715 + € 70

22/02/20 - 29/02/20 WÖRGL
Skiwelt Wilder Kaiser

Gasthof Hauserwirt Mechelen en Diepenbeek Antwerpen € 685 € 715 + € 70

WinterXperience 22/02/20 - 29/02/20 SUMAVA Outline Centrum Jiricna Mechelen en Diepenbeek Antwerpen € 479 + € 70

PASEN 1 04/04/20 - 11/04/20 MAUTERNDORF
Skiregion Lungau

Jugendgästehaus und
Landschulheim Mauser Mechelen en Diepenbeek Antwerpen € 659 € 689 + € 70

04/04/20 - 11/04/20 RADSTADT
Ski Amade (Salzburger Sportwelt)

Jugendgästehaus
Tauernruh Diepenbeek en Mechelen Vlaams-Brabant € 659 € 689 + € 70

04/04/20 - 11/04/20 SAALBACH
Skicursus Saalbach - Hinterglemm

Mitterlengau
Wallegghof

Oostende en Roeselare
Eke

Oostende
Oost-Vlaanderen € 665 € 695 + € 70

04/04/20 - 11/04/20 TRÖPOLACH
Nassfeld Presseger See

Jugendsporthotel Leitner Mechelen en Diepenbeek
Oostende en Roeselare

Limburg
Roeselare-Tielt € 659 € 689 + € 70
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HALFPENSIONFORMULE • KARTING • ZALIG 
TRAMPOLINEPARK • AVONTUURLIJK ESCAPE GAME 

• FIETSTOCHT DOOR LILLE

LILLE 
(FRANKRIJK)

BRUISEND BERLIJNS CITYLIFE • CHILLEN IN 
TROPICAL ISLAND • FLUGHAFEN TEMPELHOF  • 

FIETSEN

BERLIJN 
(DUITSLAND)

HALFPENSIONFORMULE • CITYGAME ‘WIE IS DE 
RAT?’ • BOOTTOCHT BY NIGHT • FIETSEN DOOR 

AMSTERDAM • ANNE FRANK HUIS

AMSTERDAM 
(NEDERLAND)



BREAK OUT

In een notendop:
 � Skiën of snowboarden
 � 5 dagen skipas met of zonder  

ski-/snowboardlessen* 

 � En om af te koelen of terug op te warmen:
• Avondski in Saalbach
• Bobsleeën in Tröpolach
• Rodelen in Kitzbühl

14 17-18 jaar (‘03-’02)

Straffe

PERIODE thema/bestemming opstapplaats ORGANISATIE CM-Prijs NIET-CM-LID

PASEN 1 06/04/20 - 10/04/20 BREAK OUT VISIT
Boedapest

ZAVENTEM
Vliegreis

Roeselare-Tielt € 485 + € 40

06/04/20 - 10/04/20 BREAK OUT VISIT
Barcelona

ZAVENTEM
Vliegreis

Antwerpen € 519 + € 40

PASEN 2 13/04/20 - 17/04/20 BREAK OUT VISIT
Boedapest

ZAVENTEM
Vliegreis

Limburg € 485 + € 40

13/04/20 - 17/04/20 BREAK OUT VISIT
Warschau

ZAVENTEM
Vliegreis

Oost-Vlaanderen € 409 + € 40

13/04/20 - 17/04/20 BREAK OUT VISIT
Barcelona

ZAVENTEM
Vliegreis

Oost-Vlaanderen € 519 + € 40

 BLED
• Kies ski of snowboard
• 4 skidagen, 3 verschillende 

skigebieden.
• Lessenpakket in prijs 

inbegrepen: 4 x 3u les  
(12u in totaal)

• Ijsschaatsen, curling, hockey
• Ontspanning aan het meer van Bled

 FIESCH
• 6 dagen skipas
• om een echte pro te worden, krijg 

je de hele dag tips en tricks van 
instructeurs van het hoogste niveau 
van Sneeuwsport Vlaanderen

• video-opnames: bekijk met je eigen 
ogen hoe beestig je bent op de latten 
of op je board!

• stagetest waarna je kan meteen 
beginnen aan de opleiding ‘initiator 
ski of snowboard’

VRAGEN? vlaamsbrabant@kazou.be 
of 02 240 85 09
Op deze stage dien je zelf ski- en snowboardmateriaal te voorzien.

 FIESCH
• 5 dagen skipas
• 3 uur les per dag, tussendoor verken 

je de pistes met je vrienden
• après-ski op de piste met z’n allen
• alle remmen los met de bumperballs 

en lasertag 
• Avondskiën en santa-gadget

Wil je een sneeuwvakantie 

in een ánder winters jasje?
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Straffe CM-Prijs

PERIODE bestemming/skigebied verblijf opstapplaats ORGANISATIE ski board NIET-CM-LID

NIEUWJAAR 27/12/19 - 03/01/20 SAALBACH
Skicursus Saalbach - Hinterglemm

Wallegghof Oostende en Roeselare Roeselare-Tielt € 629* € 659* + € 70

28/12/19 - 04/01/20 TRÖPOLACH
Nassfeld Presseger See

Jugendsporthotel 
Leitner Mechelen en Diepenbeek Antwerpen € 629* € 659* + € 70

Technische 
Stage 28/12/19 - 04/01/20 FIESCH

Aletsch Arena
Sport Resort Mechelen en Diepenbeek Vlaams-Brabant € 709 € 739 + € 70

Sanla Case 28/12/19 - 04/01/20 FIESCH
Aletsch Arena

Sport Resort
Diepenbeek en Mechelen
Brugge en Kortrijk
Eke

Vlaams-Brabant
Brugge
Oost-Vlaanderen

€ 649 € 679 + € 70

KROKUS 22/02/20 - 29/02/20 KITZBÜHL
Kitzbühel

Jugendhotel Noichl Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen € 649* € 679* + € 70

22/02/20 - 29/02/20 SAALBACH
Skicursus Saalbach - Hinterglemm

Müllauerhof
Sonnegg
Sonnegg

Mechelen en Diepenbeek
Oostende en Roeselare
Mechelen en Diepenbeek

Limburg
Oostende
Vlaams-Brabant

€ 649* € 679* + € 70

22/02/20 - 29/02/20 TRÖPOLACH
Nassfeld Presseger See

Jugendsporthotel 
Leitner

Mechelen en Diepenbeek
Brugge en Kortrijk
Eke

Antwerpen
Zuid-West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen

€ 649* € 679* + € 70

WinterXperience 22/02/20 - 29/02/20 BLED
Kransjka Gora, Krvavec & Vogel

Vila Lipa Brugge en Kortrijk Brugge € 635 € 665 + € 70

PASEN 1 04/04/20 - 11/04/20 SAALBACH
Skicursus Saalbach - Hinterglemm

Christianhof Mechelen en Diepenbeek Vlaams-Brabant € 629* € 659* + € 70

* +75 euro met lespakket van 15u

HALFPENSIONFORMULE • FIETSEN DOOR BUDA EN 
PEST • WARMWATERBRONNEN • BEZOEK AAN HET 

HOUSE OF TERROR • KUIEREN OP MARGARET ISLAND

BOEDAPEST
(HONGARIJE)

HALFPENSIONFORMULE • FIETSTOCHT MET 
GIDS • ESCAPE ROOM • KAMPINOS NATUURPARK • 

LASERSHOOTING

WARSCHAU 
(POLEN)

HALFPENSIONFORMULE • BARCELONA BY BIKE • 
ZALIG CATAMARAN VAREN • GAUDI’S HOTSPOTS

BARCELONA 
(SPANJE)



IEDEREEN MEE
Onze JOMBA-vakanties zijn er voor alle JOngeren Met Bijzondere Aandacht die de tijd van hun 
leven willen hebben. In een zorgvuldig uitgekozen centrum geniet je van een geanimeerde 
vakantie. Onze opgeleide monitoren houden van ‘s ochtends tot ‘s avonds een oogje in het 
zeil. De nadruk ligt op ontspanning en plezier. Daarnaast is er extra oog voor structuur, 
begeleiding en medische zorgen. Bovendien kan je als CM-lid genieten van onze Straffe 
CM-prijzen. Kies dus met een gerust hart voor Kazou.

JOMBA 6-30 jaar (‘14-’90)16

 JONGEREN MET AUTISME, ADHD EN/OF GEDRAGSPROBLEMEN Straffe

PERIODE leeftijd EXTRA Interesse thema/bestemming/Skigebied opstapplaats ORGANISATIE CM-Prijs NIET-CM-LID

KROKUS 22/02/20 - 29/02/20 15-18 JAAR
('02 - '05) ACTIE SKIPRET 

Fiesch - Aletsch Arena
Mechelen en Diepenbeek Antwerpen € 585 + € 280

PASEN 1 06/04/20 - 10/04/20 6-10 JAAR
('10 - '13)

en/ of
ADHD GENIETEN PONYVAKANTIE

Turnhout
Eigen vervoer Antwerpen € 99 + € 160

04/04/20 - 11/04/20 11-14 JAAR
('06 - '09)

en/of 
gedrag ACTIE SKIPRET 

Fiesch - Fiescheralp Oostende en Roeselare West-Vlaanderen € 559 + € 280

 JONGEREN MET FYSIEKE BEPERKING OF ZIEKTE Straffe

PERIODE leeftijd EXTRA Interesse thema/bestemming/Skigebied opstapplaats ORGANISATIE CM-Prijs NIET-CM-LID

PASEN 1 04/04/20 - 10/04/20 19-30 JAAR
(‘01 - ‘90) GENIETEN PUUR GENIETEN

Hechtel-Eksel
Eigen vervoer West-Vlaanderen € 215 + € 240

 JONGEREN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING Straffe

PERIODE leeftijd EXTRA Interesse thema/bestemming/Skigebied opstapplaats ORGANISATIE CM-Prijs NIET-CM-LID

NIEUWJAAR 28/12/19 - 04/01/20 17-30 JAAR
('90 - '03) GENIETEN SNEEUWPRET

Feldberg
Mechelen en Diepenbeek Limburg € 435 + € 280

28/12/19 - 04/01/20 17-30 JAAR
('90 - '03) ACTIE SKIPRET

Fiesch - Fiescheralp
Mechelen en Diepenbeek Antwerpen € 559 + € 280

KROKUS 24/02/20 - 28/02/20 6-13 JAAR
('06 - '13) ACTIE PLEZIER IN HET WOUD

Massembre Kessel-Lo Vlaams-Brabant € 185 + € 160

PASEN 1 06/04/20 - 10/04/20 13-30 JAAR
('90 - '07) ACTIE NATUURLIJK AVONTUUR

Westmalle
Eigen vervoer Antwerpen € 165 + € 160

06/04/20 - 10/04/20 21-30 JAAR
('90 - '99) THEMA VISIT RIJSEL

Lille
Kessel-Lo Vlaams-Brabant € 359 + € 160

04/04/20 - 11/04/20 17-30 JAAR
('90 - '03) ACTIE SKIPRET

Fiesch - Fiescheralp
Eke Oost-Vlaanderen € 559 + € 280

PASEN 2 11/04/20 - 17/04/20 6-17 JAAR
('03 - '14) THEMA HOPSA PLOPSA

Koksijde - HSA
Diepenbeek Limburg € 270 + € 240

11/04/20 - 18/04/20 17-30 JAAR
(‘90 - ‘03) ONTDEKKEN LA DOUCE FRANCE

Lot et Garonne
Kortrijk West-Vlaanderen € 499 + € 280

11/04/20 - 18/04/20 17-30 JAAR
(‘90 - ‘03) ONTDEKKEN LA DOUCE FRANCE

Gavaudun
Kortrijk West-Vlaanderen € 499 + € 280

12/04/20 - 18/04/20 6-17 JAAR
('03 - '14) ACTIE FANTASTISCHE VAKANTIE

Massembre
Zellik Vlaams-Brabant € 209 + € 240

 VAKANTIES OP MAAT Straffe

PERIODE leeftijd EXTRA thema/bestemming/Skigebied opstapplaats ORGANISATIE CM-Prijs NIET-CM-LID

PASEN 1 04/04/20 - 11/04/20 8-12 JAAR
('08 - '12)

bedplassen PLEZANT FRUITLAND
Borgloon

Eigen vervoer Limburg € 245 + € 280

PASEN 2 12/04/20 - 17/04/20 7-18 JAAR
(‘02 - ‘13)

INTEGRATIE GENIETEN BEESTIG RAVOTTEN
Brasschaat

Eigen vervoer Limburg € 295 + € 200

Jongeren met bijzondere aandacht
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ONZE DOELGROEPEN

JONGEREN MET AUTISME, ADHD  
EN/OF GEDRAGSPROBLEMEN
100% genieten met 100% houvast: dat zijn onze vakanties 
voor kinderen met autisme in een notendop. Alle deelnemers 
genieten van extra begeleiding en structuur door een 
enthousiaste monitorenploeg. Daarnaast proberen we op 
vakantie een gezond evenwicht te vinden tussen individuele 
aandacht en 
momenten in 
groep. Zo krijgt 
iedereen de 
specifieke aanpak 
die nodig is om 
er een geweldige 
en onvergetelijke 
vakantie van te 
maken!

JONGEREN MET EEN FYSIEKE BEPERKING
Klaar voor een weekje relaxen en genieten? Of verleg je 
liever je grenzen? Zoek dan niet verder! Een enthousiaste 
moniploeg zorgt voor een fantastische vakantie. Verwacht 
toffe uitstapjes, verrassende activiteiten en een grote 
dosis plezier. Uiteraard zijn zowel de vakantiecentra als 
de activiteiten aangepast aan ieders mogelijkheden. 
Iedereen is 
welkom om 
van een zalige 
vakantie te 
genieten. Wanneer 
vertrekken we?

KIES UW INTERESSE
We kiezen dit jaar opnieuw voor vier interessegebieden binnen deze doelgroep: actievakantie, genietvakantie, belevingsvakantie 
en ontdekkingsvakantie. Bovendien staat er bij elke vakantie vermeld wat we van de deelnemers verwachten aan de hand van een 
bolletjessysteem (de uitleg vind je op de flap achteraan in de brochure).

ONTDEKKEN
Cultuur en ontspanning staan 
centraal op deze vakantie. 
Je gaat op verkenning en 
bezoekt tal van toeristische 
trekpleisters in België of in 
het buitenland.

BELEVEN
De week staat volledig in het 
teken van één bepaald thema. 
Je leeft je in en je gebruikt 
je fantasie op een actieve of 
ontspannende manier.

ACTIE
Op deze vakantie vormen 
sport en beweging de 
hoofdbrok. Klaar voor een 
portie avontuur? Ga de 
uitdaging aan!

GENIETEN
Ontspanning troef op deze 
vakantie en daarnaast is er 
voldoende afwisseling tussen 
uitstappen, leuke spelen en 
rustmomenten. Je bent klaar 
om in groep uit te waaien en 
te chillen.

JONGEREN MET EEN  
VERSTANDELIJKE BEPERKING
Ook de kinderen en jongeren met een licht, matig tot ernstig 
verstandelijke beperking laten we niet in de kou staan 
tijdens de winter en de lente. Sneeuw of geen sneeuw: het 
avontuur en de actie, gekoppeld aan de nodige ontspanning 
en rust, lacht hen toe bij Kazou.

NOG MEER VAKANTIES OP MAAT
Om te beginnen zijn er onze unieke integratievakanties 
voor kinderen en jongeren met én zonder een beperking. 
Iedereen kan mee! Deze combinatie levert altijd vuurwerk 
en een onvergetelijke vakantiesfeer op. Minstens even 
belangrijk zijn de vakanties voor kinderen die geen 
specifieke beperking hebben maar extra aandacht vragen. 
In dit geval: kinderen die bedplassen en kinderen in 
moeilijke sociale situaties. We werken daarom vaak samen 
met zorgverleners 
zodat we een 
vakantie op maat 
kunnen schenken. 
Plus, die vakanties 
zijn ook nog eens 
speels en straf.

autisme ADHD gedragsproblemen FYSIEK

op maatverstandelijk



 JONGEREN MET AUTISME  JONGEREN MET AUTISME EN/OF ADHD  JONGEREN MET AUTISME EN/OF GEDRAG 

JOMBA 6-30 jaar (‘14-’90)18

 JONGEREN MET FYSIEKE BEPERKING OF ZIEKTE  VAKANTIES OP MAAT: BEDPLASSEN  VAKANTIES OP MAAT: INTEGRATIE

SKIPRET
FIESCH (ZWITSERLAND)

SKIPRET
FIESCH (ZWITSERLAND)

PONYVAKANTIE
TURNHOUT (BELGIË)

LEKKER VAN DE BERG 
AFGLIJDEN • 5 DAGEN 

BEGELEID SKIËN • 
ONTSPANNEN ZWEMMEN •  
EEN APRÈS-SKIFEESTJE

LEKKER VAN DE BERG 
AFGLIJDEN • 5 DAGEN 

BEGELEID SKIËN • 
ONTSPANNEN ZWEMMEN • 
EEN APRÈS-SKIFEESTJE

OP STAP MET DE PONY’S • 
PLONZEN IN HET ZWEMBAD • 
KNOTSGEKKE ACTIVITEITEN • 

DE GROENE KEMPEN

PLEZANT FRUITLAND
BORGLOON (BELGIË)

BLOESEMHUIFKARTOCHT •  
BEZOEK FRUITVEILING • STROOPWAFELS  
MAKEN •  ZWEMMEN • BLAASTRAINING  

MET KINESIST

PUUR GENIETEN
HECHTEL-EKSEL (BELGIË)

GENIETEN OP HET HOOGSTE 
NIVEAU • ONTSPANNENDE 
UITSTAPJES • EEN LEUKE 

WORKSHOP

BEESTIG RAVOTTEN
BRASSCHAAT (BELGIË)

ZOO VAN ANTWERPEN • BEZOEK 
AAN DE KINDERBOERDERIJ • 

PLONZEN IN HET ZWEMBAD • 
OP STAP NAAR DE SPEELTUIN

15-18 J (‘05-’02) 11-14 j (‘09-’06)6-10 j (‘14-’10)

8-12 J (‘12-’08)19-30 J (‘01-‘90) 7-18 J (‘13-’02)



 JONGEREN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 19

SNEEUWPRET
FELDBERG (DUITSLAND)

SKIPRET
FIESCH (ZWITSERLAND)

LA DOUCE FRANCE
LOT ET GARONNE / GAVAUDUN (FRANKRIJK)

BEPAAL ZELF HET 
PROGRAMMA • SAMEN KOKEN, 
SAMEN ETEN • TOERISTISCHE 
UITSTAPPEN • VAKANTIEHUIS 

MET ZWEMBAD

FANTASTISCHE VAKANTIE
MASSEMBRE (BELGIË)

ZWEMMEN • 
GOCARTPARCOURS • 

CLOWN FLIPO OP BEZOEK 
• VIERUURTJES MAKEN • 

WANDELING MET DE EZELS

VISIT RIJSEL
LILLE (FRANKRIJK)

HOPSA PLOPSA
KOKSIJDE (BELGIË)

PLOPSALAND • UITWAAIEN 
OP HET STRAND • STUDIO 
100 SFEER • KNOTSGEKKE 
ACTIVITEITEN • RACEN OP 

DE DIJK

TUBEN • STADSBEZOEK 
FREIBURG • 

TRAMPOLINESPRINGEN • 
ZWEMMEN • BOWLING

LEKKER VAN DE BERG 
AFGLIJDEN • 5 DAGEN 

BEGELEID SKIËN • 
ONTSPANNEN ZWEMMEN • 
EEN APRÈS-SKIFEESTJE

PLEZIER IN HET WOUD
MASSEMBRE (BELGIË)

NATUURLIJK AVONTUUR
WESTMALLE (BELGIË)

ECHTE KARAOKE STUDIO • 
JUMP XL • DIERENTUIN VAN 

LILLE • BOWLING

VERHALENVERTELLER • 
WILDE DIEREN SPOTTEN 
• RENDIER KNUTSELEN • 

SNOEPTAART MAKEN

DAGUITSTAP NAAR 
BOBBEJAANLAND • 

SPRINGKASTEELPLEZIER • 
NATUURPRET

17-30 j (‘03-’90) 17-30 j (‘03-’90)

17-30 j (‘03-’90) 6-17 J (‘14-’03)

21-30 J (‘99-’90)

6-17 j (‘14-’03)

6-13 j (‘14-’07) 13-30 j (‘07-’90)



SNEEUW AAN DE LOPENDE 
KILOMETER
In de aanbieding: 29 skigebieden, 
aangepast aan de leeftijden, het niveau 
en de noden van onze vakantiegangers. 
Op kazou.be vind je op de 
vakantiepagina’s meer info per skigebied.

20 overzicht skigebieden

SKIGEBIEDEN ITALIË

SKIGEBIEDEN SLOVENIË

SKIGEBIEDEN ZWITSERLANDSKIGEBIEDEN FRANKRIJK

ADAMELLO SKI
PONTE DI LEGNO

1121 - 3000 
meter

19 zetelliften
5 sleepliften

4 gondels

z 24 km
z 61 km
z 15 km

ALETSCH ARENA
FIESCH

1060 - 2900 
meter

8 zetelliften
16 sleepliften

12 gondels

z 42 km
z 50 km
z 12 km

FIESCHERALP
FIESCH

1060 - 2900 
meter

3 zetelliften
5 sleepliften

2 gondels

z 23 km
z 13 km
z 6 km

ALPE CIMBRA
LEVICO TERME 

1200 - 1850 
meter

23 zetelliften
18 sleepliften

z 58 km
z 33 km
z 5 km

KRANSJKA GORA
BLED

800 - 1215 
meter

6 zetelliften
13 sleepliften

z 10 km
z 8 km
z 2 km

KRVAVEC
BLED

1450 - 1971 
meter

7 zetelliften
3 sleepliften

1 gondel

z 7 km
z 15 km
z 7 km

VOGEL
BLED

565 - 1800 
meter

4 zetelliften
4 sleepliften

1 gondel

z 10 km
z 12 km
z 0 km

LA FORÈT BLANCHE
VARS

1605 - 2750 
meter

17 zetelliften
28 sleepliften

2 gondels

z 24 km
z 70 km
z 72 km
z 19 km

LA BRESSE-HOHNECK
LA BRESSE  

900 - 1350 
meter

7 zetelliften
15 sleepliften

z 8 km
z 21 km
z 20 km
z 1 km

LES 2 ALPES
VÉNOSC 

1650 - 3600 
meter

19 zetelliften
21 sleepliften

7 gondels

z 30 km
z 80 km
z 56 km
z 34 km

GÉRARDMER
GÉRARDMER

750 - 1140 
meter

2 zetellifte 
16 sleepliften

z 10 km
z 4 km
z 10 km
z 2 km

SPEIKBODEN - KLAUSBERG
VALLE AURINA 

950 - 2510 
meter

7 zetelliften
5 gondels

z 35 km
z 20 km
z 15 km

FELDBERG
TITISEE-NEUSTADT / SCHLUCHSEE

950 - 1493 
meter

5 zetelliften
9 sleepliften

z 7 km
z 14 km
z 5 km

SKIGEBIED DUITSLAND



VOOR WIE WELKE JOMBA-VAKANTIE?
Om er voor te zorgen dat je zeker een vakantie kiest die aangepast is 
aan jouw noden, typeren we onze vakanties met 3 kernwoorden. Deze 
kernwoorden peilen naar jouw mogelijkheden, namelijk: mobiliteit, 
zelfredzaamheid en communicatie.

De legende helpt je zoeken naar de meest geschikte vakantie voor jou. 
De ingekleurde bolletjes geven weer voor wie deze vakantie geschikt is. 
Is het bolletje echter niet ingekleurd dan is deze vakantie onvoldoende 
aangepast aan jouw noden.

LEGENDE21
SKIGEBIEDEN OOSTENRIJK

HOCHFÜGEN ZILLERTAL
HOCHFÜGEN

1500 - 2500 
meter

12 zetelliften
19 sleepliften

5 gondels

z 29 km
z 41 km
z 13 km

KITZBÜHEL
KITZBÜHEL

800 - 2000 
meter

27 zetelliften
9 sleepliften
10 gondels

z 106 km
z 60 km
z 19 km

SKICIRCUS SAALBACH - HINTERGLEMM
SAALBACH

840 - 2096 
meter

22 zetelliften
19 sleepliften

29 gondels

z 140 km
z 112 km
z 18 km

SKIREGION LUNGAU
MAUTERNDORF

1000 - 2400 
meter

14 zetelliften
16 sleepliften

5 gondels

z 35 km
z 95 km
z 20 km

SKI JUWEL
OBERAU / NIEDERAU

650 - 2025 
meter

7 zetelliften
29 sleepliften

9 gondels

z 26 km
z 54 km
z 13 km

SKI-ARENA WILDKOGEL
BRAMBERG / NEUKIRCHEN 

820 - 2150 
meter

4 zetelliften
10 sleepliften

5 gondels

z 35 km
z 30 km
z 10 km

SCHLICK2000
TELFES

1014 - 2240 
meter

3 zetelliften
6 sleepliften

2 gondels

z 12 km
z 7 km
z 3 km

SKI AMADE (SALZBURGER SPORTWELT)
EBEN IM PONGAU  / RADSTADT

855 - 2188 
meter

87 zetelliften
103 sleepliften

52 gondels

z 287 km
z 376 km
z 49 km

SANKT JOHANN IN TIROL
SANKT JOHANN IN TIROL 

659 - 1604 
meter

4 zetelliften
9 sleepliften

4 gondels

z 16 km
z 23 km
z 4 km

NASSFELD PRESSEGER SEE
TRÖPOLACH

610 - 2220 
meter

9 zetelliften
16 sleepliften

5 gondels

z 30 km
z 69 km
z 11 km

STUBAIER GLETSCHER
TELFES 

1750 - 3210  
meter

7 zetelliften
10 sleepliften

5 gondels

z19 km
z15 km
z4 km

ZILLERTAL
BRAMBERG

580 - 2500 
meter

21 zetelliften
18 sleepliften,

13 gondels

z 43 km
z 89 km
z 11 km

SKIWELT WILDER KAISER
ST.  JOHANN IN TIROL / WÖRGL / HOPFGARTEN

619 - 1860 
meter

35 zetelliften
39 sleepliften

16 gondels

z 112 km
z 129 km
z 33 km

ZELL AM SEE - KAPRUN
PIESENDORF

750 - 2000 
meter

10 zetelliften
7 sleepliften

7 gondels

z 30 km
z 28 km
z 19 km

MUTTERERALM
AXAMS

1583 - 2340 
meter

6 zetelliften
3 sleepliften

1 gondel

z 7 km
z 21 km
z 2 km

AXAMER LIZUM
AXAMS

1583 - 2340 
meter

6 zetelliften
3 sleepliften

1 gondel

z 7 km
z 21 km
z 2 km

INFO SKIGEBIED
HOOGTE LIFTSOORTEN SKIPISTES

LABELS

EIGEN VERVOER

MET HET VLIEGTUIG

MET DE TREIN

ROLSTOELTOEGANKELIJK

INTEGRATIEVAKANTIE

HALFPENSION

BEDPLASVAKANTIEANDERE LEEFTIJD EN  
TOCH SAMEN OP REIS

Ik ben mobiel 
en kan lopen, 
springen …

Ik gebruik (soms) 
hulpmiddelen 

om me voort te 
bewegen.

Ik zit altijd  
in een rolstoel.

Ik ben zelfstandig 
(wassen, kleden, 

eten …)

Ik heb 
aanmoediging  

of ondersteuning 
nodig bij het 

wassen, kleden, 
eten …

Ik heb bij alles 
(wassen, kleden, 

eten …) hulp 
nodig.

Ik kan mezelf  
goed uitdrukken 

en begrijp anderen 
heel goed.

Ik kan me 
beperkt uitdrukken  

of gebruik 
hiervoor specifieke 

methodes of 
hulpmiddelen.

Ik kan mezelf niet 
goed uitdrukken 

en begrijp anderen 
heel moeilijk.

TAGS

AVONTUUR  ..........................

BOERDERIJ  .......................... 

DIERENTUIN  ........................

DOLFINARIUM  ....................

FIETSEN  ...............................

HUSKYTOCHT  ......................

KNUTSELEN  ........................

KOKEN  .................................

PAARDRIJDEN  ......................

PARTY  ...................................

PRETPARK  ............................

RAVOTTEN ............................

RODELEN .............................

SCHAATSEN  .........................

SKIËN ...................................

SKY  .......................................

SNOWBOARDEN .................

SPEED  ..................................

STAD  ....................................

STRAND  ...............................

TALENTEN  ...........................

ZWEMMEN  .........................

WATERSPORT .......................



KAZOU EN SOLIDARITEIT
Kazou Lokal, sinds kort de nieuwe naam, brengt al 
jaren een stukje vakantie naar kinderen en jongeren 
die om een bepaalde reden niet op vakantie kunnen 
gaan. De moniploegen van onze asielvakanties, 
ziekenhuisvakanties, speelstraten in kansarme (stads)
wijken, vakanties in centra voor bijzondere jeugdzorg,… 
worden telkens met een glimlach ontvangen. Daarnaast 
voorzien we, in samenwerking met Iedereen verdient 
vakantie, plaats op onze vakanties voor kinderen met 
een klein budget, zodat ook zij van onze vakanties kunnen 
proeven, want iedereen verdient vakantie. KAZOU EN 

DUURZAAMHEID
Aandacht en respect voor de omgeving zijn twee 
stokpaardjes waar we blijven op inzetten. Onze 
duurzaamheidsfactor scoort aardig, al heeft hij 
soms een goeie voorzet nodig. De laatste jaren deed 
Kazou al grote inspanningen om haar voetafdruk 
te verkleinen: minder papierverbruik voor onze 
vakantiebrochures (meer digitaal), duurzaam en 
degelijk vakantiemateriaal, ecogadgets (valieslabels, 
drinkfles,…), cleane kleren en Fairwear (loopshirt voor 
onze vrijwilligers) en ga zo maar verder. We zijn er 
nog niet maar het gaat de goede richting uit. Onze 
projectgroep ecologie denkt en schrijft in stilte 
verder aan ons duurzaam traject.

In de schaduw van onze winter- en zomervakanties 
werkt Kazou (nog te vaak) in stilte aan haar pijlers 
duurzaamheid en solidariteit. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 202022

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de vakanties uit ons aanbod tussen 
15/12/2019 en 14/12/2020.

1. Inschrijvingsgegevens
Het Kazousecretariaat van het organiserend verbond houdt je inschrijvingsgegevens 
bij. De wet inzake de verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992) 
geeft je het recht om de informatie inzake je persoon te bekomen. Je kan onjuiste 
gegevens laten verbeteren of schrappen.

1.1 Elektronische machtiging
Als boeker geef je de toelating aan de Christelijke Mutualiteit om de door jou ingevulde 
contactgegevens van deze boeking te controleren met je bestaande gegevens bij de 
Christelijke Mutualiteit. Dit om jou de nodige ledenkortingen toe te staan.

1.2 Gegevensbeheer
Kazou zal je boekingsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk 
is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en binnen het kader van 
onze activiteiten. Kazou is voor het bewaren van bepaalde persoonsgegevens 
gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Schrijft de wet geen termijn voor, dan 
kunnen de persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die Kazou 
zelf noodzakelijk acht voor het efficiënt uitvoeren van zijn taken.

Kazou vzw bewaart de medische gegevens, die opgevraagd zullen worden van 
de deelnemer, slechts één vakantieseizoen (= 300 dagen). Deze gegevens zijn 
noodzakelijk voor de medische opvolging (inclusief diëten en allergieën) van de 
deelnemers. Na het vakantieseizoen worden deze gegevens gewist en vernietigd.

Wie meer informatie wenst over zijn/haar gegevens kan dit nalezen in onze privacy-
policy (www.kazou.be/privacy).

2. Bevestiging van inschrijving
Na inschrijving ontvang je de bevestiging van inschrijving via e-mail of post, 
samen met een betalingsverzoek. In je ‘Mijn Kazou’-profiel op kazou.be vind je die 
documenten steeds terug. Deze bevestiging van de inschrijving is bepalend in geval 
van annulatie. (zie Artikel 7: Algemene annuleringsvoorwaarden). De deelnemer 
kan pas mee op vakantie na betaling van de deelnameprijs en ontvangst van de 
medische fiche.

3. CM-ledenvoordeel
Voor de vakanties uit ons aanbod tussen 15/12/2019 en 14/12/2020 betaalt elke 
deelnemer die CM-lid is, en in regel is met de CM-bijdrage diensten & voordelen 
op het moment van de deelname/inschrijving, maximaal de straffe CM-prijs per 
leeftijdscategorie van de vakantie (deze is niet gebaseerd op geboortejaar van 
de deelnemer). Bovendien wordt de CM-deelnameprijs met 50% verminderd 
(met een maximum van € 150) als op het moment van inschrijven de gerechtigde 
de zogenaamde ‘verhoogde tegemoetkoming’ geniet. Als je een verhoogde 
tegemoetkoming geniet, staat er onderaan op jouw gele klever van CM als code 
xx1/xx1. Controleer dus even op je gele klever of het 1ste en 2de getal (bestaande 
uit drie cijfers) eindigt op het cijfer 1.

Aandacht: Het uitgangspunt is je situatie op het moment van de inschrijving. 
Als je na de inschrijving en vóór de aanvang van de vakantieperiode verhoogde 
tegemoetkoming verwerft, kom je ook in aanmerking voor de 50% korting (met 
een maximum van € 150), als je hiervoor zelf de nodige bewijzen levert en bezorgt 
aan het organiserend verbond.

4. Extra kortingen
4.1 Voor werklozen: De korting van 50% op de deelnameprijs (met een 
maximum van € 150) wordt ook toegepast als op het moment van inschrijven 
de samenwonende met gezinslast zes maanden of meer volledig werkloos is en 
hiervoor uitkeringen ontvangt. De samenwonende met gezinslast legt als bewijs 
daarvan een attest voor van zijn/haar uitbetalingsinstelling, waarop duidelijk 
vermeld is dat hij/zij een uitkering geniet als werkloze met gezinslast en sinds 
wanneer hij/zij deze uitkering ontvangt.

4.2 Voor grote gezinnen: Vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin dat deelneemt aan 
een vakantie uit ons winter- en zomeraanbod tussen 15/12/2019 en 14/12/2020, 
geldt een korting van € 75 op de deelnameprijs. Indien 4 kinderen meegaan uit 
eenzelfde gezin telt deze korting voor het 3de en het  4de kind.

4.3 Cumulatie kortingen: De kortingen voor rechthebbenden op verhoogde 
tegemoetkoming, voor werklozen en voor grote gezinnen kunnen niet 
gecumuleerd worden.

5. Medische verzorging en verzekeringen
Kazou vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, schade aan 
of diefstal van persoonlijke bezittingen zoals bagage, uurwerk, smartphone, gsm, 
tablet, geld, kledij,… of specifiek materiaal dat de deelnemer in functie van de 
vakantie zelf moet meenemen zoals fiets, helm, skimateriaal e.d.

5.1 Medische verzorging: Als een deelnemer tijdens het verblijf ziek wordt, kan hij/

zij genieten van een kosteloze verzorging. Eventuele nazorgen na de vakantie zijn 
niet verzekerd en worden niet terugbetaald.

5.1.1 Terugbetaling niet-genoten skidagen: Indien een deelnemer omwille van 
een ongeval of ziekte die langer dan twee dagen duurt, niet kan deelnemen 
aan het skiën of snowboarden, wordt aan de betrokkene € 20 terugbetaald per 
volledige niet-genoten ski- of snowboarddag, met een maximum van € 80. Deze 
terugbetaling is niet cumuleerbaar met een eventuele terugbetaling in het kader 
van artikel 6: Vroegtijdige afreis.

5.2 Ongevallenverzekering: De ongevallenverzekeraar is DVV Verzekeringen, 
Rogier Tower, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel. Een ongeval wordt in de polis 
omschreven als ‘een plotse gebeurtenis vreemd aan de wil van de verzekerde en 
waarvan de oorzaak of één van de oorzaken gelegen is buiten zijn organisme’. Bij 
een ongeval ben je verzekerd - voor medische hulp vanaf de verzamelplaats voor 
de reis tot de terugkeer - voor volgende bedragen:

5.2.1. Waarborg behandelingskosten: We vergoeden de medisch verantwoorde 
behandelingskosten die het gevolg zijn van een verzekerd ongeval met een 
maximum van € 5.000 zonder franchise. Onder medisch verantwoorde kosten 
verstaan wij de kosten voor:
- de verzorging;
- geneesmiddelen;
- de hospitalisatie;
- esthetische chirurgie;
- prothesen en orthesen: de kosten van de voorlopige en de eerste prothese 

en orthese; de kosten voorvloeiend uit de vervanging of de herstelling van 
bestaande orthopedische apparaten en functionele prothesen, met inbegrip 
van schade aan tandbeugels, met een maximum van € 500; voor tandprothese 
met een maximum van € 1.500 per tand. Blijft van de waarborg uitgesloten, het 
onderhoud aan en de volgende vervangingen van prothesen die noodzakelijk 
geworden zijn door het verzekerde lichamelijk ongeval.

- specifieke bepalingen in verband met schade aan brillen: de schade aan brillen 
(glazen en monturen) is gedekt voor zover ze gedragen werden op het ogenblik 
van een lichamelijk ongeval.

Binnen het overeengekomen bedrag voor de behandelingskosten zijn ook 
verzekerd:

- de medisch vereiste vervoerskosten van de plaats van het ongeval naar het 
ziekenhuis of woonplaats van het slachtoffer en het vervoer van het ene naar het 
andere ziekenhuis;

- vervoer– en repatriëringskosten van het stoffelijk overschot;
- de opsporings- en reddingskosten;
- de kosten van thuistoezicht of rooming-in voor kinderen onder 12 jaar die 

verplicht zijn thuis te blijven of die gehospitaliseerd zijn ten gevolge van het 
lichamelijk ongeval, met een maximum van € 250 per verzekerde.

Deze waarborg is aanvullend. D.w.z. dat de vergoedingen op basis van deze 
waarborg slechts verschuldigd zijn na uitputting van de tussenkomst van het 
ziekenfonds of een andere instelling.

5.2.2. Waarborg blijvende invaliditeit: Bij blijvende invaliditeit ten gevolge 
van een ongeval, wordt de te betalen vergoeding vastgesteld op basis van 
de invaliditeitsgraden die opgegeven zijn in de ‘officiële Belgische Schaal tot 
vaststelling van de Graad van Invaliditeit’, van toepassing op het ogenblik van 
het ongeval. De blijvende invaliditeit zal worden bepaald op basis van de globale 
invaliditeit, verminderd met de eventuele voorafbestaande graad van invaliditeit. 
De vergoeding wordt vastgesteld bij consolidatie van de letsels, doch uiterlijk 
drie jaar na het ongeval. Als de letsels uiterlijk één jaar na het ongeval nog niet 
geconsolideerd zijn, betalen we op aanvraag de helft van het bedrag dat met de 
voorziene invaliditeit overeenstemt. We voorzien in een vergoeding van maximum 
€ 15.000. Als de verzekerde op het ogenblik van het ongeval de leeftijd van 16 jaar 
nog niet bereikt heeft, wordt de vergoeding verdubbeld.

5.2.3 Waarborg overlijden: Bij overlijden ten gevolge van een ongeval, is er in een 
vergoeding van € 10.000 voorzien. Deze vergoeding blijft tot de helft gewaarborgd 
voor verzekerden die op de dag van het ongeval de leeftijd van 5 jaar hebben 
bereikt, maar jonger zijn dan 16 jaar.

5.3 Opmerkingen
Bij een ongeval ben je niet verzekerd:
- voor verzorgingskosten, verergering van ziektetoestand of vroegtijdig huiswaarts 

keren ten gevolge van een ongeval dat zijn oorsprong vindt in bestaande letsels 
of ziekten;

- Als de beschreven verzekeringsvoorwaarden onvoldoende worden geacht, kan 
een bijkomende verzekering worden genomen bij de persoonlijke verzekeraar.

5.4 Schade aan derden door deelnemers

Indien een deelnemer schade toebrengt aan derden (vb. zetel in de bus, ruit in 
centrum,...) en de schade is direct toewijsbaar aan een deelnemer zonder oorzakelijk 
verband met de Kazou-activiteit dan is deze schade ten laste van deze deelnemer.

SKIHELM EN 
POLSBESCHERMERS* 
VERPLICHT!
Kazou vindt veiligheid belangrijk en 
daarom is het dragen van een skihelm en 
polsbeschermers* verplicht. Als deelnemer aan 
een Kazouwintervakantie kan je bij A.S.Adventure 
een helm kopen aan 50% korting: € 39 in 
plaats van € 79,95. Voor de snowboarders zijn 
er polsbeschermers* aan 30% korting.  
Naast dit voordeel geniet je ook van 30% korting op 
een skibril en handschoenen.

Meer informatie vind je op de kortingsbon die je na 
inschrijving ontvangt.

* Enkel voor snowboarders



5.5 Terugvorderen terugbetaling dokterskosten vanuit de verplichte 
ziekteverzekering

Indien er medische kosten gemaakt werden op vakantie betaald door Kazou, en 
deze rechtstreeks aan de deelnemer werden terugbetaald (vb. e-attest) vanuit 
de verplichte ziekteverzekering dan heeft Kazou het recht om dit bedrag terug te 
vorderen bij de ouders.

6. Vroegtijdige afreis
In principe verwachten we dat iedereen de vakantie volledig meemaakt. Indien 
een deelnemer toch vroegtijdig het centrum verlaat, dan zijn de schriftelijke 
toelating van beide ouders of een attest over het hoederecht en voorlegging van 
de identiteitskaart vereist. Gelieve dit vooraf af te spreken met het organiserend 
verbond. Een vroegtijdig vertrek of een laattijdige aankomst kunnen in geen geval 
aanleiding geven tot een eis tot terugbetaling of enig ander recht. Alleen wanneer 
iemand omwille van familiale (ziekte of sterfgeval van familielid tot de tweede 
graad) en/of medische redenen een vakantie vroeger moet verlaten of pas later 
kan toekomen, betalen we 50% per niet genoten nacht op de vakantie terug van 
de door de betrokkene betaalde deelnemingsgelden. Indien de deelnemer niet 
opdaagt bij vertrek, gebeurt er geen terugbetaling van de deelnameprijs.

7. Algemene annuleringsvoorwaarden
Wie een vakantie wil annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail of brief aan 
het vakantiesecretariaat van het organiserende Kazouverbond. Opgelet: Het niet 
betalen van de deelnameprijs geldt op zich nooit als annulatie. Om niet verplicht 
te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-deelneming aan de 
vakantie, is een tijdig en formeel annulatieverzoek dus vereist.
Annulatiekosten:
- Bij annulatie tot en met de 14de dag na de bevestiging van je inschrijving 

betaal je geen annulatiekosten. De factuurdatum op het betalingsverzoek bij de 
bevestigingsbrief is hierbij bindend (zie Artikel 2 hierboven).

- Bij annulatie vanaf de 15de dag na de factuurdatum betaal je € 25 dossierkosten.
- Bij annulatie binnen de maand voor het vertrek betaal je 50% van de 

gefactureerde deelnameprijs als annulatiekosten.
- De deelnemer die niet opdaagt bij het vertrek, die geen annulatieverzoek 

heeft ingediend en die zich ook niet kan beroepen op de hierna opgesomde 
uitzonderingen(*), moet de volledige deelnameprijs betalen.

Bijzondere annuleringsvoorwaarden vliegtuigreizen
- Bij annulatie tot en met de 14de dag na de bevestiging van de inschrijving betaal 

je geen annulatiekosten. De datum van de bevestigingsbrief is hierbij bindend 
(zie Artikel 2 hierboven).

- Bij annulatie vanaf de 15de dag na de bevestiging van de inschrijving betaal je 65 
euro annulatiekosten.

- Bij annulatie binnen de maand (30 dagen) voor het vertrek betaal je 50% van de 
gefactureerde deelnameprijs als annulatiekosten.

- Bij annulatie binnen 7 dagen voor het vertrek of niet opdagen op de dag van 
vertrek moet de volledige reissom betaald worden. Tenzij de deelnemer zich kan 
beroepen op een hierna opgesomde uitzondering.

* Uitzonderingen: Er wordt geen annulering aangerekend omwille van een 
hospitalisatie (kort voor de afreis met minimum 1 overnachting) van de betrokkene 
waardoor deelname aan de vakantie onmogelijk is en bij sterfgevallen tot in de 
2de graad. Gelieve in deze gevallen een bewijs van de behandelende arts of een 
rouwbrief aan het secretariaat van het organiserend Kazouverbond te bezorgen.

Annulatie van een boeking via Steunpunt Vakantieparticipatie volgt de 
annulatievoorwaarden vanuit Steunpunt Vakantieparticipatie.

8. Andere
Kazou vzw voldoet aan de wettelijke bepalingen vastgelegd door de 
pakketreiswetgeving (richtlijn 2015/2032/EU van 25 november 2015 – omzetting 
in Belgische wet).
- De prijs kan niet herzien worden door Kazou vzw, tenzij wisselkoersen 

of vervoerskosten, luchthaventaksen drastisch wijzigen. In dergelijke 
omstandigheden heeft de deelnemer het recht om kosteloos te annuleren indien 
de prijsstijging meer dan 8% is. Kazou vzw brengt de deelnemer uiterlijk 20 dagen 
voor aanvang van de vakantie op de hoogte van deze wijziging.

- Als er zich onverwachte wijzigingen voordoen aan de vermelde programma’s, 
te wijten aan onvoorziene omstandigheden en overmacht, zal Kazou vzw zich 
inspannen om een alternatief zonder meerkosten te voorzien. 

- Kazou vzw kan een minimum aantal personen vastleggen voordat een reis 
georganiseerd kan worden. Dit moet Kazou vzw duidelijk vermelden op de vakantie-
informatie pagina met bijhorende einddatum van beslissing. Indien er niet genoeg 
inschrijvingen zijn kan Kazou vzw deze reis zonder compensatie annuleren.

Kazou vzw behoudt zich het recht om de e-mailadressen van de deelnemers en/
of de inschrijvende ouder(s) te gebruiken; uitsluitend voor eigen communicatieve 
doeleinden.

Kazou vzw verplicht het dragen van een skihelm op de ski- en snowboardvakanties. 
Deelnemers moeten zelf een skihelm meebrengen. Deelnemers die op vakantie 
geen skihelm hebben voorzien, moeten de huur- of aankoopkosten voor een 
skihelm ter plaatse vergoeden.

Kazou vzw kiest ervoor om zoveel mogelijk jongeren met bijzondere aandacht 
te laten deelnemen aan haar vakanties. Zij behoudt zich echter het recht om de 
deelname te annuleren indien er onvoldoende kan ingespeeld worden op de 
individuele noden van deze deelnemer. Om dit te vermijden vraagt Kazou aan de 
ouders om hen tijdig de juiste en nodige informatie door te geven.

Bijzondere voorwaarden vliegtuigreizen:
Bagage:
- Indien de bagage de vooropgestelde gewichtsafspraken/afmetingen overschrijdt 

zal de deelnemer zelf de meerkost voor het overgewicht/oversize van de bagage 
moeten betalen.

- Kazou vzw is niet aansprakelijk bij verlies of beschadiging van de bagage. De 
voorwaarden van de vliegtuigmaatschappij zijn dan geldig.

Tijdige aanwezigheid:
- Voor alle vluchten verwachten we de deelnemers 2 uur op voorhand in de 

luchthaven. Indien de deelnemer niet tijdig aanwezig is, kunnen we niet 
garanderen dat hij/zij wordt toegelaten op de vlucht. De meerprijs om de 
deelnemer om te boeken op een andere vlucht is volledig ten laste van de 
deelnemer. Te laat aankomen op de luchthaven (ongeacht de oorzaak) geeft 
geen garantie op een omboeking en er is ook geen recht op terugbetaling.

Vertraging of annulatie van de vlucht:
- Kazou vzw is niet aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit vertragingen 

of annulatie van vluchten. De voorwaarden van de vliegtuigmaatschappij zijn 
geldig.

9. Klachtenregeling
9.1 Tijdens de vakantie: Indien de deelnemer (of zijn/haar ouders) een klacht 
heeft over het verloop van de vakantie dan dient de deelnemer deze klacht zo 
snel mogelijk kenbaar te maken zodat ter plaatse naar een oplossing gezocht 
kan worden. De deelnemer maakt zijn/haar klacht over aan de begeleiders ter 
plekke. Tijdens de vakantie kan de deelnemer (of zijn/haar ouders) zich eveneens 
wenden tot het organiserende Kazouverbond. Dit via een aangetekend schrijven 
of via email (email is slechts geldig als een Kazoumedewerker van het betrokken 
Kazouverbond een ontvangstbevestiging voor deze email heeft verzonden).

9.2 Na de Kazouvakantie: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost 
of kan de deelnemer onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet 
hij/zij uiterlijk één maand na het einde van de Kazouvakantie zijn/haar klacht 
formuleren. Dit kan via de klachtenpagina (www.kazou.be/klacht) of via een 
aangetekend schrijven aan Kazou vzw.

9.3 In de mate van het mogelijke zal Kazou in overleg met de deelnemer (of zijn/
haar ouders) een oplossing proberen te vinden voor de geformuleerde klacht.

10. Solvabiliteitsverzekering
Teneinde de reiziger de grootst mogelijke zekerheid te bieden heeft Kazou vzw - 
overeenkomstig art 36 van de wet van 01.04.94 en het betreffende uitvoeringsbesluit 
van 25.04.97 – een verzekeringscontract afgesloten bij Garantiefonds Reizen die 
tussenkomt indien de uitvoering of de verderzetting van de reis in het gedrang 
komt door het financieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar.
Indien het financieel onvermogen zich voordoet:
- voor het begin van de reis; dan kan je telefonisch (02 240 68 00), per e-mail (mail@

gfg.be) of schriftelijk contact opnemen met Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 
8, 1130 Brussel 

- tijdens de reis kan je bellen naar hetzelfde nummer 

11. BTW
Jeugdwerk geniet BTW-vrijstelling. Art. 44/2.

12. Fiscaal attest
Alle Kazouvakantiegangers t.e.m. 11 jaar (op het moment van de vakantie) sturen 
we automatisch een fiscaal attest toe. Jongeren met een ernstige beperking van 
12 t.e.m. 17 jaar krijgen een brief. Enkel als je voldoet aan de in de brief vermelde 
voorwaarden, kan je een fiscaal attest aanvragen.

13. Algemene opmerkingen
- Alle de op de website vermelde gegevens zijn correct, behoudens over het hoofd 

geziene typfouten.
- Eventuele wijzigingen worden steeds voor het vertrek aan de vakantiegangers 

meegedeeld.
- Inschrijven voor een vakantie op deze website betekent dat je kennis hebt 

genomen van de algemene voorwaarden en dat je hiermee instemt.
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ANTWERPEN
Korte Begijnenstraat 22
2300 Turnhout

 antwerpen@kazou.be
 014 40 34 81

BRUGGE
Oude Burg 23
8000 Brugge

 brugge@kazou.be
 050 44 03 42 

LIMBURG
Prins-Bisschopssingel 75
3500 Hasselt 

 limburg@kazou.be
 011 28 04 87

OOSTENDE
Ieperstraat 12
8400 Oostende

 oostende@kazou.be
 059 55 26 08

OOST-VLAANDEREN
Martelaarslaan 17
9000 Gent

 oostvlaanderen@kazou.be
 09 267 53 30

ROESELARE-TIELT
Beversesteenweg 35
8800 Roeselare

 roeselaretielt@kazou.be
 051 26 53 56

VLAAMS-BRABANT
Platte Lostraat 541
3010 Kessel-Lo

 vlaamsbrabant@kazou.be
 02 240 85 09

ZUID-WEST-VLAANDEREN
Beneluxpark 22
8500 Kortrijk

 zuidwestvlaanderen@kazou.be
 056 52 63 35

JOMBA WEST-VLAANDEREN
Beneluxpark 22
8500 Kortrijk

 jomba.wvl@kazou.be
 056 52 64 09

V.U.: Benjamin Vandervoort, Haachtsesteenweg 579 PB 40, 1031 Brussel, www.kazou.be
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Boeken kan vanaf
WE ZIJN DIE DAG OOK TELEFONISCH BEREIKBAAR TOT 20U

woensdag 18 september 18u

zoek&boekop kazou.be


