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Algemene voorwaarden c.c. CasinoKoksijde

TICKETS & INFO
INFO KOKSIJDE (dienst Toerisme) Zeelaan 303, 8670 Koksijde
+32(0)58 53 29 99 www.casinokoksijde.be
openingsuren
dagelijks, behalve op zondagvoormiddag | (1 okt t/m 30 maa) 9:00-12:00 en 13:30-16:30 | (1 apr t/m 30
sep) 9:00-12:00 en 13:30-17:30 | gesloten op 24/12 (nm), 25/12, 31/12 (nm), 01/01
avondkassa
Eén uur voor aanvang van de voorstelling kan je tickets kopen (indien nog beschikbaar) of gereserveerde
tickets afhalen in c.c. CasinoKoksijde of op de locatie waar de voorstelling speelt. Tijdens de avondkassa kan
je geen tickets voor andere voorstellingen kopen.
locaties & aanvang
De locatie en het aanvangsuur staan steeds vermeld op de tickets.
c.c. CasinoKoksijde
Casinoplein 11, 8670 Koksijde
Abdijhoeve Ten Bogaerde
Ten Bogaerdelaan 12, 8670 Koksijde
Site Abdijmuseum Ten Duinen
Kon. Prinslaan 6-8, 8670 Koksijde
St.-Pieterskerk
Kerkstraat, 8670 Koksijde-Dorp
Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen kerk Kerkplein 2, 8670 Koksijde-Bad
Woonzorgcentrum Dunecluze
Ter Duinenlaan, 35 8670 Koksijde

VERKOOP ABONNEMENT
vanaf 10 juni om 9:00
BESTELFORMULIER
Reserveer je abonnement online op www.casinokoksijde.be.
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Toch liever geen online abonnement? Het abonnementsformulier (te vinden in deze brochure of via de
website te downloaden) kan je afgeven in Info Koksijde vanaf woensdag 10 juni, vanaf 9:00. Formulieren
die eerder worden bezorgd, worden vanaf 11 juni behandeld. Abonnees die naast elkaar willen zitten,
nieten de formulieren aan elkaar, met een maximum van 3 bestelformulieren (of 6 abonnees) en op
voorwaarde dat de abonnees een zo goed als identiek abonnement kiezen. Je bestelformulier wordt
behandeld volgens volgorde van binnenkomst en volgens het principe van de best beschikbare plaats. Na
reservatie krijg je een bevestiging en een uitnodiging tot betaling. Je abonnement moet binnen de 14 dagen
betaald worden. Na betaling worden de tickets gratis opgestuurd.
ABONNEMENTFORMULES
Je kiest voor een ABO 5 of ABO 8.
ABO5 Je kiest minimum 5 voorstellingen uit het aanbod ‘tickets abonnement’ en geniet van reductietarief
1*
ABO8 Je kiest minimum 8 voorstellingen uit het aanbod ‘tickets abonnement’ en geniet van reductietarief
2*
Jonger dan 26? Je kiest minimum 3 voorstellingen uit het aanbod ‘tickets abonnement’ en geniet van
reductie-tarief 2* Bij 5 of 8 voorstellingen geniet je ook van bonusvoorstelling(en).
* Bij een aantal voorstellingen (o.a. familie, Klassiek op Zondag) is er enkel een reductietarief voor
jongeren.
* Voor de busuitstappen naar bevriende cultuurhuizen is er slechts één tarief inclusief busreis.
BONUSVOORSTELLING
Abonnees kunnen genieten van een bonusvoorstelling. Bij een klein abonnement (5, 6 of 7 voorstellingen)
kan je een extra voorstelling uit de lijst ‘bonusvoorstelling’ ontdekken voor slechts € 6. Bij een groot
abonnement (8 of meer voorstellingen) kan je twee extra voorstellingen uit de lijst ‘bonusvoorstelling’
ontdekken aan
€ 6 per voorstelling.
VOORDELEN ABONNEMENT OP EEN RIJTJE
geniet van een reductietarief - indien je later nog tickets reserveert, geniet je steeds van hetzelfde
reductietarief van je oorspronkelijk abonnement (abo 5 of abo 8) - voorrang op de losse ticketverkoop tickets worden gratis opgestuurd - …

LOSSE TICKETVERKOOP
vanaf 22 juni om 9:00
Je kan tickets online, telefonisch of in Info Koksijde reserveren.
ONLINE: Je bestelt tickets via www.casinokoksijde.be, betaalt met bancontact of kredietkaart en drukt je
eigen ticket af. De tickets zijn jouw toegangskaarten en hebben een unieke code die verbonden zijn aan
jouw zitplaats.
TELEFONISCH 058 53 29 99: betaling binnen de 14 dagen na reservering in Info Koksijde of per
overschrijving op het rekening-nummer BE 09 0910-1226-3657 (BIC: GKCC BE BB) met vermelding van je
reservatienummer. Losse tickets worden nooit opgestuurd maar liggen steeds voor je klaar vanaf 1 uur voor
aanvang op de locatie van de voorstelling. Een reservatie blijft geldig tot een half uur voor het begin van de
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voorstelling. Bij het niet tijdig afhalen van je tickets kunnen wij niet garanderen dat je plaatsen nog
beschikbaar zijn.
WACHTLIJST Bij uitverkochte voorstellingen kan je je op een wachtlijst laten plaatsen.
JONGEREN
Jonger dan 26? Je kan al een abonnement reserveren vanaf 3 voorstellingen en geniet zo voorrang op de
losse ticketverkoop. Je geniet steeds van het laagste tarief, ook voor losse tickets.
Je kan een LAST-MINUTE ticket kopen voor een niet-uitverkochte voorstelling voor slechts € 5! Dit kan
vanaf een half uur voor aanvang van de voorstelling.
Jonger dan 13? Je geniet steeds van een reductie van 50% tenzij anders vermeld.
GROEPEN Groepen vanaf 15 personen genieten van reductietarief 1. Gelieve ons vooraf te verwittigen.
Schoolgroepen vanaf 10 leerlingen jonger dan 26 jaar genieten steeds van reductietarief 2. De begeleider
van schoolgroepen krijgt een gratis ticket.
CADEAUBON Op zoek naar een origineel cadeau voor vrienden of familie? Geef een cadeaubon van c.c.
CasinoKoksijde en kies zelf het bedrag. De cadeaubon hoef je niet in 1 keer op te gebruiken en mag
gebruikt worden voor alle voorstellingen georganiseerd door het cultuurcentrum. De bon is niet geldig bij
online reservaties. Bij Info Koksijde kan je terecht voor meer informatie.
TICKETS ANNULEREN Ben je eens verhinderd om een voorstelling bij te wonen? Je kan tickets annuleren tot
uiterlijk 16u de werkdag vóór de voorstelling. Enige voorwaarde is dat je na annulering nog voldoet aan de
abonnementsvoorwaarden (minimum 5 of minimum 8 voorstellingen uit lijst ‘tickets abonnement’). De
teruggenomen tickets worden niet terugbetaald. Je krijgt een tegoedbon voor de waarde van je tickets
verminderd met € 2 verwerkingskosten per ticket. De tegoedbon blijft tot op het einde van het jaar van het
lopende seizoen geldig. Bijvoorbeeld: een tegoedbon van oktober 2015 (seizoen 15-16) blijft geldig tot eind
2016.
TERUGBETALING TICKETS Enkel wanneer een voorstelling volledig afgelast wordt. Het programma en de
bezetting kunnen soms buiten onze wil wijzigingen ondergaan.
Alle ticketprijzen zijn inclusief € 1 reservatiekost. Deze voorwaarden voor ticketverkoop gelden enkel voor
voorstellingen georganiseerd door cultuurcentrum CasinoKoksijde. Bij voorstellingen georganiseerd door
derden kan de ticketverkoop aan andere voorwaarden onderworpen zijn.
GOED OM TE WETEN
HUISREGELS
Gsm’s | Gelieve gsm’s steeds uit te schakelen vóór de voorstelling anders kan je de voorstelling grondig
verstoren.
Foto’s | Het maken van foto’s, video- of geluidsopnames is verboden en bovendien erg storend tijdens de
voorstellingen.
Vestiaire | Er is een gratis bewaakte vestiaire tot een uur na de voorstelling. Verplicht wegens
veiligheidsredenen.
Laatkomers | Enkel indien de artiest(en) of de voorstelling dit toelaat, worden laatkomers in de zaal
toegelaten. De toegang tot de voorstelling kan echter niet worden gegarandeerd en tickets van laatkomers
worden niet terugbetaald.
Rookverbod | Geldig in alle gebouwen.
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ONDERGRONDSE PARKING ‘CENTRUM’ bereikbaar via de Kursaallaan. De parking wordt uitgebaat door
parkeerbedrijf Rauwers NV (koksijde@rauwers.be – 058 51 00 95). Je kan één uur gratis parkeren.
TOEGANKELIJKHEID We leveren graag een aantal extra inspanningen om de financiële en fysieke
toegankelijkheid te optimaliseren.
Financiële beperking
Ondanks onze inspanning om de ticketprijs democratisch te houden, blijft voor sommigen cultuur jammer
genoeg nog steeds te duur. Samen met Het Sociaal Huis ijvert het cultuurcentrum er voor om mensen met
financiële beperkingen een fikse
korting te geven op losse tickets. Meer info bij Het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, 8670 Koksijde (058 53
43 10 - info@sociaalhuis.be)
Fysieke beperking
Gelieve bij je plaatsbespreking steeds te melden dat je je met een rolstoel verplaatst, zo
kunnen wij je een geschikte plaats geven. Indien gewenst zal een medewerker je naar je
plaats begeleiden. Er zijn voorbehouden parkeerplaatsen in de ondergrondse parking en een
lift die rechtstreeks in de gang van het cultuurcentrum uitkomt. Aan de balie kan je een
gratis uitrijkaart krijgen. Online reservaties voor rolstoelplaatsen zijn niet mogelijk.

In de theaterzaal is een ringleiding voorzien die ervoor zorgt dat slechthorenden met een
hoortoestel het geluid van de voorstelling kunnen versterken. Er zijn ook enkele
ontvangtoestellen beschikbaar aan de balie voor personen die niet beschikken over een
hoorapparaat. Gelieve dit te vermelden bij reservering van je tickets als je hiervan wil
gebruik maken. Het aantal ontvangtoestellen is beperkt.

Mensen met een visuele beperking die begeleid worden door een speciaal opgeleide
hond worden door het zaalpersoneel naar hun plaats vergezeld. Gelieve dit te melden bij
reservering van je tickets.

RONDLEIDING Een rondleiding in het gemeentehuis, cultuurcentrum en
de bibliotheek kan je reserveren via de cultuurdienst, telefonisch op 058 53 34 40 of via
cultuur@koksijde.be
BEDRIJFSEVENT Wil je graag een culturele uitstap organiseren voor klanten of medewerkers? Je kan een
voorstelling kiezen uit ons gevarieerd
aanbod en op aanvraag geven we je graag meer informatie over het organiseren van een receptie voor of
na de voorstelling, een rondleiding en nog zoveel meer.
ZAALVERHUUR Je kan onze infrastructuur huren voor allerlei activiteiten (van voorstellingen tot
recepties, feesten en congressen).
Op de website vind je onder de rubriek zaalverhuur meer info o.a. een aanvraagformulier, het huishoudelijk
reglement en de technische fiches van onze zalen. Contactpersoon zaalverhuur:
Hilde Lenssens, 058 53 29 87 zaalverhuur.casino@koksijde.be
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De publieksgegevens, verzameld bij de reservatie van tickets, abonnementen of aanvraag van informatie,
worden uitsluitend gebruikt door het cultuurcentrum en dit om je te informeren over het programma, over
wijzigingen of eventuele annuleringen. Het beheer van de adresgegevens gebeurt conform de wet van
08.12.92 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je hebt steeds recht van inzage en
wijziging van je persoonsgegevens.
BLIJF OP DE HOOGTE! We wensen je zo goed mogelijk te informeren. Op www.casinokoksijde.be vind je
alle info over ons podium- en filmaanbod en alle gastevenementen. ‘Vind ons leuk’ op F en je krijgt leuke
weetjes, foto’s en filmpjes. Of schrijf je in op de digitale nieuwsbrief en ontvang een weekoverzicht met upto-date info. Je maakt bovendien kans om tickets te winnen.
Een driemaandelijkse casinofolder verschijnt 3 keer per jaar. Het gemeentelijk infoblad Tij-dingen is hét
nieuwsmagazine van de gemeente en omvat ook een maandelijkse activiteitenkalender.
TOT SLOT Suggestie? Opmerking? Vraag? Complimentje? Klacht?...
We horen het graag! Stuur een mail naar cultuurcentrum@koksijde.be of contacteer ons telefonisch op 058
53 29 99.

2.

Algemene voorwaarden activiteiten sportdienst

ORGANISATIE
De organisatie is in handen van het gemeentebestuur van Koksijde, vertegenwoordigd door Marc Vanden
Bussche, burgemeester en Joeri Stekelorum, gemeentesecretaris. Beslissingen worden genomen door het
college van burgemeester en schepenen.
De dagelijkse leiding is in handen van het diensthoofd sport, Lynn Delanghe. De sportfunctionaris van de
sportdienst, Nele Vanoverschelde, staat haar bij.
Contact: 058 53 20 01 of 0491 35 62 65
LOCATIE
Sportdienst Koksijde, Hazebeekstraat 11, 8670 Oostduinkerke
INSCHRIJVEN EN VOORWAARDEN TOT DEELNAME
Inschrijven gebeurt via www.sport.koksijde.be.
Inschrijven kan enkel voor een volledig kamp, niet voor losse of halve dagen. Bij inschrijving moet er direct
betaald worden. Hou dus je bankkaart en kaartlezer bij de hand.
Alle kinderen moeten voldoen aan de specifieke leeftijdsvoorwaarden per kamp. Wie een foutieve
geboortedatum opgeeft met de bedoeling onrechtmatig aan een bepaald kamp te kunnen deelnemen, wordt
na controle onherroepelijk van elk kamp uitgesloten, zonder terugbetaling.
Aan kampen met wateractiviteiten kunnen enkel kinderen vanaf het 3e leerjaar deelnemen en is het vooraf
voorleggen van een zwembrevet van minstens 50 meter verplicht.
Kinderen moeten naar elk sportkamp schoenen meebrengen die proper zijn en geen strepen nalaten op de
sportvloer. Daarnaast heeft elk kind ook gemakkelijke schoenen nodig voor buitenactiviteiten. Wie
deelneemt aan wateractiviteiten moet ook hiervoor verplicht schoenen dragen.
Kinderen moeten zindelijk zijn. Zieke kinderen worden niet opgevangen. Als een kind speciale aandacht
nodig heeft en/of een beperking, moet dit op voorhand besproken worden met de sportfunctionaris. Ouders
hebben een meldingsplicht.
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ANNULATIE
Annulatie bij ziekte: met een geldig doktersattest kan het volledig inschrijvingsbedrag terugbetaald worden.
Annulatie om andere redenen: bij minstens één maand vóór aanvang van het sportkamp zal 50% van het
inschrijvingsbedrag worden terugbetaald. Bij latere annulatie is geen terugbetaling mogelijk.
UURREGELING SPORTKAMPEN
Een sportkamp start stipt om 9 uur en eindigt om 16 uur. Gratis vooropvang in de sporthal zelf kan vanaf 8
uur en tot 16.15 uur.
Kinderen lagere school:
Wie vroeger dan 8 uur opvang nodig heeft, moet naar de Buitenschoolse Kinderopvang De Speelplekke. Ten
laatste om 8.50 uur worden kinderen vanuit de BKO onder begeleiding naar het sportkamp gebracht. Wie in
de namiddag niet opgehaald wordt tegen 16.15 uur, wordt door de sportdienst naar de Buitenschoolse
Kinderopvang De Speelplekke gebracht. De opvang voor 8 uur en vanaf 16.15 uur is betalend en wordt
geregeld via de BKO.
Kleuters: aangezien de kleuterkampen plaatsvinden in de sporthal van Koksijde, is er geen opvang via de
Buitenschoolse Kinderopvang (Oostduinkerke) mogelijk.
PRIJS
In de prijs inbegrepen: alle sportactiviteiten, gebruik sportmateriaal, vervoer van en naar de activiteiten
tijdens het sportkamp, 1 drankje en 1 koek per kind per dag.
Een fiscaal attest wordt bezorgd tegen eind januari van het volgende kalenderjaar.
VERMINDERD TARIEF
Het Sociaal Huis Koksijde behandelt alle aanvragen voor verminderd tarief. Neem zelf contact op met het
Sociaal Huis om uw aanvraag in te dienen.
VERZEKERING
Het Gemeentebestuur Koksijde sluit een verzekeringspolis af voor de ingeschreven kinderen en de
begeleiding, voor lichamelijke ongevallen en voor burgerlijke aansprakelijkheid.
Als kinderen schade aanrichten, kunnen de kosten via de ouders terug worden gevorderd.
PROGRAMMA
Voor elk sportkamp wordt vooraf een programma opgesteld, volgens het kampthema. De sportdienst
behoudt het recht om naargelang weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden het
programma te wijzigen.
GEDRAGSCODE
Kinderen nemen actief deel aan de aangeboden activiteiten. Pesten, onhandelbaar of ongepast gedrag
tolereert de sportdienst niet. De kinderen moeten de richtlijnen van de monitoren opvolgen. Ongewenst
gedrag kan uitsluiting van het sportkamp tot gevolg hebben, zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
Zich onttrekken aan het gezag kan ook leiden tot uitsluiting. Sportieve of comfortabele kledij dragen is een
must.
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De sportdienst behoudt het recht om kinderen te weigeren (voor of na inschrijving) die de goede werking van
het sportkamp in het gedrang brengen. Bij problemen licht de sportdienst de ouders in en wordt gezocht
naar een oplossing.
NIET MEE TE BRENGEN NAAR SPORTKAMPEN…
Multimedia, juwelen, speelgoed en snoep horen niet thuis op een sportkamp.
ACHTERGEBLEVEN KLEREN OF ZAKJES
Blijven tot 2 maanden na het sportkamp op de sportdienst, Hazebeekstraat 11, 8670 Oostduinkerke.
FOTO’S
Tijdens de sportkampen neemt de sportdienst foto’s van de kinderen, voor folders of de website. Als u dat
niet wenst, verwittig dan de sportfunctionaris.

3.

Algemene voorwaarden activiteiten jeugddienst

Huishoudelijk reglement gemeentelijke speelpleinwerking
Pasen: 0494/53.28.62, locatie: Taf Wallet, Veurnelaan 109, St.-Idesbald.
Zomer 0494/53.28.62, locatie: Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde dorp

Voorwaarden tot deelname (leeftijd Pasen ≠ zomer)
Pasen: lagereschoolkinderen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar.
Zomer: kinderen van 5,5 j. tot 14 jaar.
Kinderen moeten zindelijk zijn.
Zieke kinderen vangt de Speelveugel niet op.
Vooraf ingeschreven.
Kinderen die aanwezig zijn zonder voorafgaande inschrijving, vallen niet onder de verzekering van de
werking.
Neem de speelveugelpas mee naar de werking. Daar staat info op die belangrijk is voor de werking.
Inschrijven:
Digitaal via de webshop. Meer info: JOC de PIT 058/533 444.
Maak een profiel aan voor uzelf. Koppel uw kind(eren) als gezinslid aan dat profiel.
Reservatie en betaling gebeuren digitaal.
De speelpleinwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie gegeven door de
ouders of als die info niet correct is.
Als uw kind speciale aandacht nodig heeft en/of een beperking heeft, bespreekt u dit op voorhand met het
diensthoofd jeugd. Ouders hebben een meldingsplicht.
Openingsdagen & -uren
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In de webshop vindt u de openingsdagen terug.
Hele dag: 9-17 u.
Halve dag: 9-12 u. of 13.30-17 u. (zonder middagmaal, wel een 4-uurtje in de namiddag).
Kinderen blijven tot 17 u. in de Speelveugel. Vertrekt uw kind vroeger, stop dan een schriftelijke
toelating/mededeling bij de Speelveugelpas (met het uur van vertrek). De kinderen mogen naar huis als het
pasje werd afgehaald.
Vooropvang: vanaf 8 u., naopvang: tot 17.30 u.
Prijs
Betaling bij de reservatie.
€ 6,00 voor een hele dag. € 3,00 voor een halve dag.
Warme maaltijd (voor kinderen die een hele dag blijven) en vieruurtje zijn in de prijs opgenomen.
Verminderd tarief
Vraag dit vooraf aan (liefst in januari/februari) in het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan in Koksijde.
Bij goedkeuring koppelt de jeugddienst het tarief aan uw profiel. 50% korting op de basisprijs.
Dit tarief moet u elk jaar aanvragen.
Annuleren
Enkel bij ziekte (op voorlegging van een ziektebriefje) krijgt u uw geld terug. De gemeente zal het bedrag van
de geldig geannuleerde dagen op uw rekening overschrijven.

Fiscaal attest
Dit attest vraagt u op via uw profiel op uw webshop.

Verzekering
Het gemeentebestuur sluit een verzekeringspolis af voor de ingeschreven kinderen en de begeleiding
(lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid).
Als kinderen schade veroorzaken, kunnen de kosten via de ouders terug worden gevorderd.
Programma
Spelaanbod door de monitoren: meerdere moni’s bieden zowel in de voor- als namiddag spelen aan. De
kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen spelen.
De kinderen worden niet per leeftijd ingedeeld.
Op vaste momenten komen begeleid spel en vrij begeleid spel aan bod: knutselen, zwemmen, workshops,
kindervoorstellingen en actieve spelen.
Er is ook een uitleendienst met spelmateriaal waar kinderen mogen materiaal ontlenen spelmomenten.
Gedragscode
Kinderen nemen actief deel aan de aangeboden activiteiten.
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Pesten, onhandelbaar of ongepast gedrag tolereert de Speelveugel niet. De kinderen moeten de richtlijnen
van de monitoren opvolgen. Bij ongewenst gedrag licht de Speelveugel de ouders in, wat tot uitsluiting van
de werking kan leiden. Ook zich onttrekken aan ons gezag, kan leiden tot uitsluiting.
Wij behouden het recht om kinderen te weigeren (voor of na inschrijving) die de goede werking van het
speelplein in het gedrang brengen. Dit geldt ook voor de deelname aan zwembeurten en/of inschrijvingen
voor daguitstappen.
Bij problemen licht de Speelveugel de ouders in en zoeken we naar een oplossing.
Laat je thuis
Gsm’s, juwelen, eigen spelen, snoep, drank (enkel toegelaten voor kinderen die eigen pick-nick
meebrengen), koeken, … horen niet thuis in een speelpleinwerking. Dit laat je kind best thuis. Té nette
kleren zijn een risico. Je kind komt uiteraard om te spelen.
Toch een gsm of sleutels mee? Geef dit dan af op de bureau.
Foto’s
Tijdens de speelpleinwerking nemen de medewerkers foto’s van de kinderen. Deze foto’s worden voor
folders en op de gemeentelijke website gebruikt. Als u dit niet wenst, verwittig dan de jeugddienst.
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