Geleide bezoeken vzw Durme

Prijzen, richtlijnen en algemene voorwaarden
Standaardprijzen:

Prijs per
deelnemer

Minimum

Beschrijving

Kleuters, basis, secundair, hoger
onderwijs (max. 2 uur)

€ 4,5/leerling*

€ 55

activiteit, desgewenst bezoek
aan bezoekerscentrum

Combinatie biologisch – chemisch
wateronderzoek (3 uur), excursie
of ander programma langer dan 2
uur
VRAAG NAAR DE
MOGELIJKHEDEN

€ 6,5/leerling

€ 75

activiteit, gebruik
onderzoeksmateriaal

/

Materiaalkoffer met
handleiding, onze
medewerkers scheppen vooraf
waterdiertjes

€ 50

activiteit, desgewenst bezoek
aan bezoekerscentrum – vraag
naar de mogelijkheden op
vraag

SCHOLEN

Ecocircuit materiaalkoffer
(zonder begeleiding van gids).
VRAAG NAAR DE
MOGELIJKHEDEN

€ 75 per dag

VERENIGINGEN en
GROEPEN

Groepsprijs
(per max. 25
deelnemers,
per gids, max.
2 uur)

*Een rondleiding duurt maximum 2 uur. Wenst de groep een begeleide activiteit of excursie
langer dan 2 uur, dan is de prijs 6,5 euro per persoon (en min. 75 euro/groep).
Inbegrepen in de prijs:
Molsbroek
• Begeleiding door gids
• 1 gratis begeleider per groep vanuit de school is vereist**
• Toegang tot bezoekerscentrum Molsbroek (toiletten, veilig bewaren rugzakken,…)
• Toegang tot picknickplaatsen (half uur aansluitend op geboekte wandeling: na een
wandeling ’s morgens tot max. 12u30, voor een wandeling ’s middags vanaf 12u30)
Donkmeer
• Begeleiding door gids
• 1 gratis begeleider per groep vanuit de school is vereist**
• Toegang tot bezoekerscentrum Donkmeer (toiletten en veilig bewaren rugzakken,
dat indien het educatief programma in deze zone doorgaat)
Andere reservaten:
• Begeleiding door gids
• 1 gratis begeleider per groep vanuit de school is vereist**

**extra begeleiders worden aangerekend als leerling
Praktische afspraken
• Vrijblijvende info over geleide bezoeken kan bekomen worden via ons secretariaat of
info@vzwdurme.be . Boekingen moeten echter steeds gebeuren via het op onze website
voorziene online-formulier, dat je ook hier kan vinden.
• Onze gebieden zijn steeds vrij toegankelijk op de opengestelde paden. Uiteraard bent
u steeds welkom om zelf een groep te begeleiden. Wij vragen wel om de
picknickplaatsen vrij te houden voor betalende groepen (indien die er zijn) en indien
mogelijk ons op de hoogte te brengen van uw komst.
• Het aantal leerlingen moet op het einde van de rondleiding worden meegedeeld aan
de gids.
Uitzonderingen:
Elke uitzondering moet vooraf , dus vooraleer hierover afspraken te maken met de groep,
voorgelegd worden en goedgekeurd.
• Op vraag kan er voor kansengroepen uitzonderlijk gegidst worden aan een
kortingstarief (2 euro per kind)
• Op vraag kan er voor goede doelen gerelateerd aan natuur en milieu (bv een
wandeling met gids om geld op te halen voor het goed doel) een kortingstarief van 30
euro per groep (per gids) afgesproken worden.
Opties en annuleringen
• Een school of groep kan per email een optie op een bepaalde datum nemen onder
voorbehoud. Wanneer dezelfde slot door een andere partij wordt aangevraagd, zal u
worden gevraagd binnen de week te bevestigen of te annuleren. Dit met uitzondering
van boekingen voor het volgende schooljaar, die moeten bevestigd worden ten
laatste 20 augustus van het lopende schooljaar.
• Bij annuleringen minder dan 3 weken op voorhand zijn wij genoodzaakt een
administratiekost aan te rekenen van 25 euro.
• Indien een groep niet opdaagt of annuleert de dag zelf van het geleide bezoek zien wij
ons genoodzaakt het volledige bedrag aan te rekenen. Bij afzegging omwille van
extreme weersomstandigheden kan er eventueel een andere datum worden
afgesproken.

