
 

VAKANTIEBUNDEL MOORSEL 
 

Jouw kind vertrekt deze zomer op Krunsj-vakantie, joepie! 

 Deze vakantie gaat door van 24 tem 28 juli 2023 in de gebouwen van KLJ Moorsel te Aalst.  

 

In deze vakantiebundel kan je alvast wat meer informatie terugvinden over: 

 Het vervoer 

 Vakantiefoto’s & verloren voorwerpen 

 Zakgeld 

 Gsm-gebruik op vakantie 

 Voorwaarden, leefregels en verzekering 

 Contactgegevens 

 

Ongeveer drie weken voor de start van de vakantie krijg je alle laatste informatie via e-mail toegestuurd. In 

deze mail zal je ook de medische fiche (en indien van toepassing het toestemmingsformulier om het land te 

verlaten) kunnen terugvinden. 

 

Meer informatie over het vakantieverblijf en de bagagevuller voor de Krunsj-vakantie van jouw kind kan je 

terugvinden op de webpagina voor deze vakantie via krunsj.be/vakanties. 

 In de bagagevuller kan je ook terugvinden welke reisdocumenten je nodig hebt voor de Krunsj-

vakantie van jouw kind.  

 

 

VERVOER 

 

Voor deze vakantie is enkel eigen vervoer mogelijk. We verwelkomen je graag aan de gebouwen van KLJ 

Moorsel (Waverstraat 2B, 9310 Moorsel (Aalst)). De vakantie begint rond de middag en eindigt in de namiddag. 

 Opgelet: dit zijn voorlopige tijdsindicaties, deze zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De definitieve 

uren worden ongeveer drie weken op voorhand via e-mail gecommuniceerd. 

 

 

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE 

 

Vakantiefoto’s & verloren voorwerpen 
 

We proberen om tijdens de vakantie een groepsfoto op Facebook (voor onze kindervakanties tot 12 jaar) of 

Instagram (voor onze jongerenvakanties vanaf 13 jaar) te plaatsen. Deze foto zal in de tweede helft van de 

vakantie online komen. Daarnaast zullen onze animatoren hun best doen om tijdens de vakantie een aantal 

leuke foto’s op ons verhaal (zowel op Facebook als Instagram) te plaatsen, maar we kunnen niet garanderen 

dat elke vakantie of elk kind hierbij aan bod zal komen. 

 

https://www.facebook.com/Krunsj/
https://www.instagram.com/krunsj_vzw/
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Kort na de vakantie van jouw kind zal je van ons een e-mail ontvangen. In deze mail zal je een link naar de 

leukste foto’s van jouw Krunsj-vakantie kunnen terugvinden. We proberen deze foto’s binnen de twee weken 

na het einde van de vakantie online te plaatsen. 

 

Bovendien zal je in deze e-mail ook een link naar foto’s van de verloren voorwerpen kunnen terugvinden. 

Deze foto’s zullen vanaf ongeveer één week na afloop van de vakantie beschikbaar zijn. 

 

Tip: naamteken zo veel mogelijk kleren en voorwerpen die je meegeeft op Krunsj-vakantie, zo kunnen de 

animatoren verloren voorwerpen makkelijker nog tijdens de vakantie terugbezorgen. 

 

 

Zakgeld 
 

Het is niet noodzakelijk om extra geld mee te nemen (alle maaltijden en activiteiten zijn inbegrepen in de 

vakantieprijs), maar als je dat wenst, kan je steeds wat extra zakgeld meenemen om bijvoorbeeld een drankje 

of een ijsje te kopen. 

 

 

Gsm-gebruik op vakantie 
 

Wanneer je een gsm of andere kostbare voorwerpen meeneemt op vakantie, dan doe je dit op eigen 

verantwoordelijkheid. Om de vakantiewerking niet te verstoren, is het niet toegelaten om je gsm tijdens de 

activiteiten te gebruiken. De animatoren spreken in het begin van de vakantie af op welke momenten dit wel 

kan. We benadrukken graag dat het in geen geval verplicht is om een gsm mee te nemen op vakantie. 

 

 

Voorwaarden, leefregels en verzekering 
 

Onze algemene voorwaarden, leefregels en informatie over de verzekering kan je online raadplegen via 

www.krunsj.be. Voor onze buitenlandse vakanties kan je bij de inschrijving ook kiezen voor een 

annulatieverzekering. Voor meer informatie hierover, verwijzen we graag naar onze vragenpagina. 

 

 

Contactgegevens 
 

Je kan tijdens de kantooruren zowel voor, tijdens als na de vakantie steeds contact met ons opnemen: 

 

 053 42 11 00 

 info@krunsj.be 

 Kareelstraat 132, 9300 Aalst 

 

Is er een noodgeval wanneer je kind met ons mee is op vakantie? Dan kan je buiten de kantooruren terecht 

op ons permanentienummer 0475 98 14 71. 

http://www.krunsj.be/voorwaarden
https://www.krunsj.be/over-krunsj/leefregels
https://www.krunsj.be/voorwaarden
www.krunsj.be
https://www.krunsj.be/vragen
https://www.krunsj.be/contact
mailto:info@krunsj.be

