
 

              
 
 
 

 

     KIDS ADVENTURE 2023 
              BELEEF EEN UNIEK ZOMERKAMP ! 
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Een Adventure Kamp bij Wildtrails, dat is elke dag spannende activiteiten beleven op onze site te 
Jupille, in de Belgische Ardennen: rotsklimmen, via ferrata, deathride, vlottenbouw, speleologie, 
lasergame, woudloperskeuken…  Kortom, een echt “BUITEN”sport – kamp vol spannende, veilige 
activiteiten*. (* sinds 1994 & Lid van BFNO & WANT) 
 
Van zodra je het Basecamp in de vallei betreedt, ontsnap je niet aan de massieve avonturenrots, die 
over het machtige Ourthelandschap heerst. Aan die reusachtige rotsenpartij hangt een dozijn 
adembenemende klim- en adrenaline-activiteiten die ongeduldig op jouw komst wachten.  
Binnenkort hang ook jij eraan, wanneer je de duizelingwekkende rotsen afdaalt, de kronkelende via 
ferrata volgt of met een reusachtige deathride de Ourthe overbrugt.  
 
De kinderen logeren iglotenten of in onze vakantiehuizen “Les Pieds dans l’ Eau”, “Petit Clément”, 
“Jeanne de Jupille” of “het Basecamp” volgens beschikbaarheid/periode. De maaltijden vinden plaats 
in of aan het Wildtrails Basecamp, waar ook het sanitair ter beschikking is.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens je verblijf zal je aan talloze activiteiten deelnemen. Enkele voorbeelden hiervan*: 

▪ Reuzenrappel ▪ Tyrolienne  
▪ Waterolympiade ▪ Vlot 
▪ Deathride ▪ Pamperpaal 
▪ Via ferrata ▪ Speleologie 
▪ Touwenparcours ▪ Raftopdracht/estafette 
▪ Lasershooten ▪ En vele andere activiteiten…   

*variatie in functie van het seizoen & weersomstandigheden.  

Als je zelf een groepje kinderen samenstelt (min. 12 kinderen & minimum 7 jaar), 
kunnen we een apart kampje organiseren voor jouw vriendengroep/familie. 

          

Kamp info 

Activiteiten  
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Afwisselend, en afhankelijk van de beschikbaarheid/periode slaap je in iglotenten, 

slaapzalen of in één van onze gebouwen, zoals het Wildtrails Basecamp, Les Pieds dans 

l’Eau, Petit Clément of Jeanne de Jupille. 

 

 

 

 

 

 

▪ Eigen groepje 
▪ Individueel 

 
Week 

 
Geboortejaar 

 
Prijs 

    

Eigen groepje* 
zo 2 tot 7 juli 2023 2009 – 2016 330 Euro** 

Individueel 
    

Eigen groepje* 
zo 9 tot 14 juli 2023 2009 – 2016 330 Euro** 

Individueel 
    

Eigen groepje* 
zo 13 tot 18 aug 2023 2009 – 2016 330 Euro** 

Individueel 
    

Eigen groepje* 
zo 20 tot 25 aug 2023 2009 – 2016 330 Euro** 

Individueel 
 

*Enkel mogelijk mits een minimum van 12 inschrijvingen. 

** Voor het 2de en 3de kind van hetzelfde gezin is de prijs 315€ per kind. 
 

*Wildtrails behoudt zich het recht om het kamp te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.  
 

Slaapplaatsen 

Kampdata 



3 
 

 

 Leeftijd :  Voor kinderen tussen 7 en 14 jaar - Geboren tussen 2009 en 2016 

 

*Eigen groepje + 12 jaar – We maken graag een apart programma – Op maat en nog avontuurlijker! 
 

 Locatie :   Wildtrails Basecamp  

Rue du Moulin, 
6987 Jupille/Rendeux 
Provincie Luxemburg 
België 

 

 Contact :  

o www.wildtrails.be  
o info@wildtrails.be 
o tel. 003284368550 (van ma tot vrij, 08u30 tot 17u00)  
o Noodnummer: 0032474848084  - 0032475730135 

 

 Aankomst & vertrek : 

o Aankomst op zondag 17 u 
o Einde en vertrek op vrijdag 16u30 

 
 

 Postadres:             Wildtrails Basecamp  

Kids Adventure – Naam Kind 
Rue du Moulin 30 
6987 Jupille/Rendeux 
 

 Foto’s:   https://www.facebook.com/kidsadventureWildtrails 
 

 Technische fiche : 
▪ Maaltijden : vol pension (ontbijt, lunch, 4 uurtje, diner) 
▪ Slaapgelegenheid*:  iglotent of kamers of slaapzalen (8+ personen) 
▪ Sanitair :  Basecamp toilet en douches 

▪ *Volgens periode & beschikbaarheden  

Praktisch  

http://www.wildtrails.be/
mailto:info@wildtrails.be
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Gelieve de online formulier https://www.wildtrails.be/nl/particulieren/summercamps te willen gebruiken. 
 

Bij het inschrijven van het kinderkamp verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.  

van Wildtrails voor particulieren. (terug te vinden op www.wildtrails.be) 

 

      

 

Gelieve dit document in te vullen en ons te overhandigen bij het brengen van uw kind 

Naam & Voornaam: …………………………………………….…………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ……………./……………../…………… 

GSM-nummer ouders/voogd (bereikbaar tijdens kamp): …………………………………………… 

Uw kind wordt op vrijdag opgehaald door : ………………………………………………………........ 

Medicatie te nemen tijdens het Kids Adventure- kamp:  

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

Wanneer? / Tot wanneer? …………………………………………………………………………………. 

Allergieën: ………....….……………………………………………………………………….……….…… 

Huisdokter: Naam: ………………………………………..   Tel: …………….…………………….  

          Adres: ………………………………………………………………………………… 

  Gevaccineerd tegen Tetanus :          ja - datum laatste vaccinatie: ………./……..../………             nee 

 

  Kan uw kind zwemmen:       Ja   -  Nee   Heeft uw kind last van bedwateren?   Ja   -  Nee 

   Bij deze geef ik, ondertekende (naam) …………………………………………………………………. 

   Vader  -  Moeder  -  Voogd van bovenvermeld kind de begeleiders van het Kids Adventure- kamp de    

toestemming een arts te raadplegen indien de fysieke toestand van mijn kind dit vereist.  Alsook om – in 

dringende gevallen – pijnstillende of koortswerende medicatie die vrij verkrijgbaar zijn in de apotheek 

(bvb. Paracetamol, flamigel, arnican, cedium…) toe te dienen aan mijn kind.  

Datum & Handtekening: 

Medische fiche  

Kleefbriefje van de ziekenfonds 

Inschrijvingen

https://www.wildtrails.be/nl/particulieren/summercamps
http://www.wildtrails.be/
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▪ START   

Het  KIDS ADVENTURE–KAMP start op zondag. 

U wordt verwacht aan het Wildtrails Basecamp om 17u00.  
Samen met uw kind kan u op die manier rustig kennis maken met de begeleiding en de omgeving. 

Na een korte briefing nemen we afscheid van de ouders, zodat het avontuur kan beginnen!  
 

▪ EINDE    

Het  KIDS ADVENTURE–KAMP eindigt op vrijdag. 

U wordt verwacht aan het Wildtrails Basecamp om 16u30*.  
Op dat moment kan u uw kind nog een laatste en indrukwekkende deathride-sprong zien nemen  

bovenaan de rots.                      * in functie van de weekplanning en de aantallen 

GELIEVE ONS TE VERWITTIGEN INDIEN IEMAND ANDERS UW KIND KOMT OPHALEN! 

 
 

 

 

  

  

1. Aankomst & Vertrek  

Praktische info
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Met de auto  
 

Wildtrails Basecamp 

Rue du Moulin, B-6987 Jupille-sur-Ourthe (Rendeux) (NIET/ NOT JUPILLE bij Luik/ Liège !! ) 

Via E25/ Luik/ Baraque Fraiture >> GPS NIET VOLGEN VIA CIELLE (= aarde wegen);  

ENKEL VIA LA ROCHE-EN-ARDENNE RIJDEN! 

GPS coördinaten  

50.20932°, 5.53758°/ N 50°12.559’, E 5°32.255’/ N 50° 12’33.5’’, E 5° 32’ 15.3’’ 

See the map on Google Maps here 

 

 
Auto’s parkeren op de voorziene parking(s) a.u.b. (zie plan hieronder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEL. +32 (0)84 36 85 50 (tijdens kantooruren) 

NOODNUMMER: +32 (0)474/84 80 84 OF (0)475/73 01 35 

 

2. Contact, Adres & Route-beschrijving 

Respecteer het dorp en onze buren! Beperk je snelheid en ga NIET voor hun 

huizen staan/ parkeren (ook niet om te laden en te lossen).  

https://www.google.be/maps/place/Wildtrails+Basecamp/@50.2079211,5.5406843,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7605f6087d15bd26!8m2!3d50.2100664!4d5.5377638
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Slapen:  
▪ Kussensloop 
▪ Slaapzak  
▪ Hoeslaken 

 
Wassen: 

▪ Handdoeken & washandjes  
 

Toiletzak:  
▪ Shampoo 
▪ Zeep of douchegel  
▪ Tandenborstel & tandpasta 
 

Kledij:  
▪ Ondergoed & kousen  
▪ T-shirts 
▪ Shorts 
▪ Lange broek(en) 
▪ Trui(en) 
▪ Pyjama 
▪ Zwembroek / badpak  
▪ Regenjas  

 Schoenen:  
▪ Slippers / Pantoffels  
▪ Stevige stap- of sportschoenen 
▪ Laarzen  
▪ Watersandalen of oude schoenen 

 
Andere:  

▪ Zonnecrème  
▪ Pet / hoedje  
▪ 2 badlakens  
▪ Leesboek, gezelschapsspel, …  
▪ Zak voor vuil linnen  
▪ Rugzakje  
▪ Drinkbus  
▪ Zaklamp 
▪ Kids-ID (zichtbaar in toiletzak) 
▪ Werkhandschoenen (kindermodel)  
▪ 10 € cash af te geven bij aankomst voor 

de drankkaart (vergeet het saldo niet op 
te halen op vrijdag) 

 

▪ De ingevulde medische fiche  (bij inschrijvingsformulier) 
 

Opmerkingen: 
▪ Breng kledij mee die vuil mag worden. 
▪ Markeer al jouw materiaal  

Dit laat ik zeker thuis:   
▪ GSM en andere schermen (Er is een noodnummer: +32474848084 ) 
▪ Computerspelletjes, MP3 speler 
▪ (te veel) Snoep 
▪ Zakmes  
▪ Waardevolle spullen en juwelen 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mijn koffer
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 Je kan je kind steeds een brief schrijven:  
 

Per post:  (let op: niet als GPS-adres gebruiken!)  
Wildtrails Kids Adventure  
Naam van uw kind  
Rue du Moulin 30 
6987 Jupille/ Rendeux  
 

Per mail:  
info@wildtrails.be 
Subject: naam van uw kind 

Denk eraan om enveloppen klaar te maken met de postadressen zodat uw kind u ook een 
brief kan schrijven. 
Postkaarten (gratis) en postzegels kunnen de kinderen ook bij ons verkrijgen.  

 

              

De prijs voor het KIDS ADVENTURE–KAMP is  330 Euro per kind. 

Inclusief 5 overnachtingen, 5 dagen activiteiten, catering en T-shirt. 

Voor het 2de en 3de kind van hetzelfde gezin is de prijs 315 €.  
 

De inschrijving van uw kind is pas geldig na de betaling van dit bedrag.  
 

Gelieve de overschrijving te verrichten bij de bevestiging, 

met als vermelding de naam, voornaam van uw kind en de startdatum van het kamp. 
 

Wildtrails bv 

Maatschappelijke zetel: Stationsstraat 15 bus 51, 8500 Kortrijk 

KBC 469 616 1881-01 

IBAN BE 43 4696 1618 8101 BIC KREDBEBB 

 

                               Wildtrails behoudt zich het recht om het kamp te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.  

 

  

4. Post 

5. Betaling 

mailto:info@wildtrails.be
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U kan ook beroep doen op Wildtrails voor :  
 

 een teambuilding,  meeting, off-site, incentive, coaching, workshop … met 

uw bedrijf in één van de unieke landhuizenvan Wildtrails met volledige 

catering- en hotelservice 

 

 het organiseren van je verjaardagsfeest,  familiefeest, Communie, …  

 

 het huren van één van onze landhuizen:  
 

          

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.lagrangenicolas.be - www.legardechasse.be--www.vecmont.be--www.portedecielle.be--www.lespiedsdansleau.be--www.petitclement.be--www.jeannedejupille.be 

 

 

Voor meer info:  

 

www.wildtrails.be     -      info@wildtrails.be 

tel. 003284/36 85 50   (van ma tot vrij – 08u30 tot 17u00)  

 

 

 

Andere info 

http://www.lagrangenicolas.be/
http://www.legardechasse.be/
http://www.vecmont.be/
http://www.portedecielle.be/
http://www.petitclement.be/
http://www.petitclement.be/
http://www.wildtrails.be/
mailto:info@wildtrails.be
http://www.legardechasse.be/
http://www.vecmont.be/
http://www.portedecielle.be
http://www.lespiedsdansleau.be
http://www.petitclement.be/
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Algemene Voorwaarden 

1. Inschrijving: 

De inschrijving gebeurt via het online formulier. Uw inschrijving is pas definitief wanneer wij de 

betaling ontvangen hebben. 

2. Betaling: 

De betaling van de deelname dient bij inschrijving van het kampje betaald te worden, via 

overschrijving. Het niet tijdig verrichten van de betaling betekent geenszins dat het contract is 

opgeheven. 

3. Prijs: 

Al onze prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn BTW inclusief. 

In onze prijzen zijn de begeleiding, het verblijf, catering, het specifieke materiaal, de administratie en 

de organisatie inbegrepen.  

Wildtrails behoudt zich het recht de prijzen ten allen tijde aan te passen. 

4. Respect voor de natuur en omgeving: 

Al wie deelneemt aan onze activiteiten dient de natuur, de omgeving, de buurt en zijn bewoners te 

respecteren. De gasten die zich daar niet aan houden, kunnen worden geweigerd. 

5. Verzekering: 

Wildtrails is verzekerd als natuursportorganisatie* tegenover haar klanten en derden voor burgerlijke 

aansprakelijkheid. Uiteraard is iedere deelnemer burgerlijk aansprakelijk voor zijn eigen daden. 

*Volgens de normen van Beroepsfederatie voor natuursportondernemingen. 

6. Annulatie: 

De klant kan ten allen tijde het contract tijdelijk of geheel verbreken. 

De annulatiekosten bedragen, afhankelijk van de datum van de annulatie: 

• tot 30 dagen voor het kamp 35 % van de totale som 

• minder dan 30 dagen voor de activiteit: 50 % van de totale som 

• minder dan 15 dagen voor de activiteit: de volledige som. 

 

7. Annulatie door Wildtrails bvba: 

De organisatie behoudt het recht om in geval van buitengewone omstandigheden 

(weersomstandigheden, materiaalgebruik, etc.) de activiteiten te annuleren of om via samenspraak 

met de klant de activiteiten te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden. 

Bij volledige annulatie door Wildtrails krijgt de klant het eventueel reeds betaalde bedrag integraal 

terugbetaald. 

Bij een gewijzigde activiteit of passend alternatief wordt de normale prijs aangerekend. De klant heeft 

echter onder geen beding recht op een schadevergoeding. 

8. Overmacht 

De ondertekende partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkomingen in de uitvoering van de  

overeenkomst die ontstaan ten gevolge van overmacht.  

Overmacht zijn alle gebeurtenissen, die onafhankelijk zijn van de wil der partijen. 

Zo zullen partijen niet aansprakelijk zijn voor de schade die wordt geleden ten gevolge van oorlog,  

oproer, brand, overstromingen, natuurrampen, stakingen, gewapende overvallen, aanslagen,  
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onderbrekingen van telefonie-en informaticasystemen, gezondheidscrisissen, fouten of vertragingen te  

wijten aan andere organisaties en instellingen, beslissingen van overheidsinstanties, of andere gevallen  

die met overmacht kunnen worden gelijkgesteld. 

In geval overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief  

onmogelijk maakt, vervallen ook de tegenprestaties van de contractspartij. 

 

9. Aansprakelijkheid: 

WildTrails bvba en zijn begeleiders kunnen onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor: 

• diefstal of verlies van goederen van de deelnemers; 

• lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan de deelnemer(s) door de deelnemer(s) of door 

derden; 

• lichamelijke of stoffelijke schade berokkend door het niet naleven van de 

veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen medegedeeld door WildTrails en/of begeleiders. 

• ongevallen of schade met gemotoriseerde activiteiten/voertuigen en dieren 

Dit geldt ook voor de diensten verleend door tussenpersonen in zoverre deze verantwoordelijkheid niet 

door de wet geregeld is. 

Alle materialen die door ons bij een activiteit ter beschikking gesteld worden, dienen in geval van 

verlies of schade door de deelnemer(s) vergoed te worden. 

Elk lichamelijk ongemak (ziekte, allergie...) dat een invloed zou kunnen hebben op de uitoefening van 

de gekozen sport, alsook het niet kunnen zwemmen, dient vooraf schriftelijk medegedeeld te worden. 

10. Verloop van de activiteit: 

Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen en eisen van de organisatie en de begeleiders. 

Dit impliceert o.a. een natuurvriendelijk gedrag. Bij ernstige overtredingen hierop heeft de organisatie 

of begeleider het recht de in overtreding zijnde deelnemer(s) uit te sluiten, zonder dat deze aanspraak 

kan maken op enige vorm van schadevergoeding. 

11. Geschillen: 

Klachten moeten steeds aangetekend 8 dagen na de feiten bij WildTrails aankomen.Voor alle geschillen 

is alleen de rechtbank van Kortrijk bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing. 

12. Catering/maaltijd :  

Alle maaltijden, vieruurtjes en dranken zijn inbegrepen, behalve het barmoment na 20u00 (snacks, 

frisdrank, postzegels). Voor speciale diëten en allergieën voorzien de deelnemers zelf hun aangepaste 

catering. 

13. Overnachting : 

De deelnemers kunnen zelf NIET kiezen voor een overnachting in tent, in slaapzaal of in kamers. De 

tent en kamerverdeling wordt door Wildtrails gemaakt in functie van beschikbaarheden, aantal 

deelnemers en periode. 

14. Diverse 

Wildtrails is gerechtigd om de bij de uitvoering van de opdracht gemaakte foto’s voor andere 

doeleinden te gebruiken (kampblog, website, folder, …), voor zover hierbij geen vertrouwelijke 

informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 


