
 
 
 

Reglement voor onze taalstages 
  
  
1. De cursisten krijgen bij ons een taalbad en spreken altijd de doeltaal! Enkel in de  
juniorstages (6-12-jarigen) mag de moedertaal gesproken worden.   
   
2. Wij streven steeds naar een goede sfeer tijdens de stage waarin het leerproces optimale  
kansen krijgt. Wij rekenen erop dat elke stagiair(e) zijn best doet om de vreemde taal zoveel  
mogelijk te spreken. Dat vormt immers de basis van ons succes: de cursisten onderdompelen 
in de vreemde taal en dat in een aangename, ontspannen sfeer. Pestgedrag en discriminatie 
zijn uit den boze.    
Meer dan 60% van onze cursisten zijn anciens. Dat bewijst onze goede werking!  
  
3. In onze stages wordt niet gerookt. Wij vragen steeds aan de ouders of hun kinderen  
toestemming hebben om te roken of niet. Toch krijgen cursisten (minimum 16 jaar) die  
roken, en waarvan de ouders het niet weten, ook toestemming om op bepaalde tijdstippen  
en plaatsen te roken. (De laatste jaren vormen rokers minder dan 1% van de cursisten.)  
Verschillende preventieadviseurs hebben ons gewezen op de grote gevaren om jongeren die 
roken, gedurende lange tijd dit roken te verbieden. De kans is groot dat zij het dan stiekem  
gaan doen, bv. op hun kamer, met mogelijk gevaarlijke gevolgen.   
Deze maatregel is louter uit veiligheidsoverwegingen genomen.  
 
4. Alcohol en drugs zijn ten strengste verboden! Enkel cursisten ouders dan 16 jaar mogen 
onder toezicht van de staf, bij gelegenheid (uitstap, feestje) een pintje bier drinken.  
  
5. Iedereen gedraagt zich altijd en overal correct en respectvol tegenover de anderen.  
Beleefdheid en correcte communicatie staan hoog in het vaandel.   
  
6. GSM’s en/of Smartphones worden meegebracht op eigen verantwoordelijkheid en worden 
best op de kamer bewaard. Zij mogen in geen enkel geval de activiteiten of lessen storen.  
 
7. Wanneer een cursist(e) zich aan het toezicht onttrekt, is Wiams niet langer  
verantwoordelijk voor de cursist(e).   
  
8. Materiële schade is niet verzekerd. Wanneer een cursist(e) bewust of onbewust  
schade toebrengt aan gebouwen, materialen of derden dient de cursist(e) en/of  
zijn/haar ouders deze te vergoeden, eventueel via de familiale verzekering.   
 



9. De ouders geven ons hierbij toestemming om bij normale ziekteverschijnselen              
(koorts, pijn, wonde,...) zonder consultatie van een arts, de eerste geneeskundige  
verzorging toe te dienen. In de vragenlijst die de ouders invullen, kunnen zij melden  
of de cursist(e) allergisch is (voor bepaalde geneesmiddelen, voeding, enz.). Wanneer  
hier niets vermeld wordt, gaan wij er van uit dat de cursist(e) geen allergie heeft.   
  
10. Bij de geringste twijfel brengen wij een zieke of gekwetste cursist(e) naar de dokter of  
het ziekenhuis. De ouders worden altijd telefonisch op de hoogte gebracht.  
   
11. Wiams is niet verantwoordelijk voor verloren of vergeten voorwerpen.  
  
 12. Bij annulatie tot 15 dagen voor aanvang van de cursus rekenen we € 100,00 
administratiekosten aan. Daarna rekenen we € 175,00 administratieve kosten aan. 
Annuleert u 15 dagen (of korter) voor de start van een cursus, is er geen terugbetaling  
voorzien. U kan zich altijd richten tot de directie om de situatie uit te leggen. De  
directie beslist dan als goede huisvader hoe zij deze zaak behandelt. Aanvraag tot  
terugbetaling dient schriftelijk te gebeuren en wordt slechts twee à drie weken later  
voldaan.  
 
13. Alle rekeningen worden een maand na de stage definitief afgesloten, na die  
datum worden geen klachten meer aanvaard.   
 
14. Wanneer Wiams zelf door overmacht of externe factoren die we zelf niet in de hand 
hebben, de stage moet annuleren (bv. natuurgeweld, omwille van bepaalde besmettelijke 
ziekten, onverwachte onbeschikbaarheid van de locaties, enz.) kan Wiams niet 
verantwoordelijk worden gesteld. Wiams kan in dat geval ook geen volledige terugbetaling 
garanderen aangezien het zelf al engagementen genomen heeft zoals betaling voorschotten 
scholen, aankoop materiaal, contracteren stafleden, de dagelijkse werking, enz.   
 
15. Wanneer een cursist(e) de stage moet verlaten wegens overmacht, gedrag of ziekte,  
of de stage vrijwillig verlaat, wordt geen terugbetaling voorzien.   
  
16. De ouders geven toestemming aan Wiams om foto's te nemen en/of filmpjes te  
maken tijdens de cursus. Deze foto’s/filmpjes, waarop cursisten herkenbaar kunnen  
zijn, kunnen en mogen gebruikt worden bij onze publiciteit in welke vorm ook  
(website, flyers, ...).  
  
17. Door inschrijving in de cursus wordt dit reglement expliciet aanvaard.  
 
18. Het Belgische recht is van toepassing voor onze vzw. Bij geschillen zijn enkel de Belgische 
rechtbanken (Bree, Hasselt, Tongeren, Antwerpen) bevoegd. 


