Doepas
Met de Doepas kunnen kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar deelnemen aan allerlei activiteiten tijdens de
schoolvakanties. Enkele weken voor de schoolvakantie worden de activiteiten bekend gemaakt. Je moet je voor
iedere activiteit inschrijven via maaseik.kwandoo.com.
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Voorwaarden
Een account hebben op maaseik.kwandoo.com.

Procedure
Inschrijven voor de Doepas activiteiten kan vanaf de datum vermeld bij de verschillende activiteiten via
maaseik.kwandoo.com. Nog niet geregistreerd? Maak dan alvast jouw account aan!
INSCHRIJVEN DOE JE ZO:
Eerst een account aanmaken of inloggen via een bestaand account
Nog geen account?
 Geef de gegevens van de ouder in, nadien kan je kinderen aan het account toevoegen.
 Als je alle gegevens hebt ingevuld en bevestigd, ontvang je een e-mail.
 Klik in deze mail op 'klik hier' om je account te activeren.
 Geef het e-mailadres en zelfgekozen paswoord in op het welkomstscherm.
 Nu kan je kinderen toevoegen aan je persoonlijk account.
Reeds geregistreerd?
 Geef het e-mailadres en zelfgekozen paswoord in op het welkomstscherm.
Dan inschrijven en betalen
 Maak een keuze uit het aanbod en bevestig de activiteiten waarvoor je wil inschrijven
 De activiteiten worden toegevoegd aan je boodschappenlijst.
 Let op: inschrijven = betalen! Een inschrijving blijft maximaal 24 uur gereserveerd in de boodschappenlijst.
Indien de activiteit binnen deze periode niet is betaald, komt deze plaats terug vrij en ben je bijgevolg NIET
ingeschreven.
 Indien je het inschrijvingsgeld in meerdere termijnen wenst te betalen, kan je persoonlijk terecht bij de
medewerkers van de jeugddienst.
 Terugbetaling van het inschrijvingsgeld kan enkel indien je minstens 7 dagen vooraf afzegt of op vertoon van
een doktersattest.

Bedrag
- Afhankelijk van de activiteit

Uitzonderingen
n.v.t.

Regelgeving
Afspraken
 Voor de meeste activiteiten worden de kinderen opgehaald in Neeroeteren (parking achter het CC in
Neeroeteren) en Maaseik (JSC Fuego) en hier bij afloop ook teruggebracht. Gelieve de uren van de op- en
afstapplaatsen te respecteren.
 Voor uitstappen naar het buitenland dien je in het bezit te zijn van een Kids-ID. Je kan deze aan de begeleiding
geven bij aanmelding.
 Laat dure spullen zoals camera's, computerspellen, … thuis. Materiële schade is niet verzekerd en de Doepas is
niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging ervan.
 Overdrijf niet met zakgeld, want dat is absoluut niet verplicht!
 Mag het kind na afloop van een activiteit alleen naar huis, dan dien je dit vooraf schriftelijk aan de jeugddienst
mee te delen.

