
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beste relatie, 

 

Helaas, zitten we op dit moment met elkaar in een situatie waarbij het reizen beperkt 

mogelijk is. Onze trainingskampen, die we met veel plezier en enthousiasme voor jullie 

samenstellen, zijn sinds maart tot stilstand gekomen. Ontzettend jammer! Juist in de huidige 

situatie snakken we naar samen komen, sportief uitgedaagd worden, het teamgevoel en ook 

de nodige ontspanning. Maar….gelukkig is er weer goed nieuws en positieve vooruitzichten, 

en een trainingskamp behoort weer tot de mogelijkheden! 

 

Toekomst 

Wij volgen de verschillende maatregelen in de diverse landen op de voet. Binnen Nederland 

komen er gelukkig al weer mogelijkheden voor trainingskampen! We hopen dan ook op een 

sportieve zomer, waarin u zich voor mag bereiden op het komende seizoen en weer samen 

kunt komen als team. Samen met onze leveranciers hebben wij ervoor gezorgd dat wij u 

geheel ‘Coronaproof’ kunnen ontvangen en kunnen voorzien van een trainingskamp op maat. 

Natuurlijk rekening houdend met de door de overheid opgelegde maatregelen. Met daarbij 

bovenop, nog eens flexibele annuleringsvoorwaarden en termijnen. Ook voor de winter is dit 

inmiddels gelukt en samen met onze leveranciers in het binnen- en buitenland hebben wij 

dezelfde afspraken kunnen maken. En ook onze vaste vluchtpartner Transavia werkt hier 

graag aan mee! Wanneer u nu boekt, profiteert u dan ook volop van het vroegtijdig en 

risicoloos boeken. Dankzij de goede afspraken met al onze leveranciers, zijn we extra flexibel 

qua voorwaarden. Als het blijkt dat de overheidsmaatregelen in één van de betreffende 

landen of een nieuwe KNVB planning het trainingskamp in de weg staat kunt u kosteloos 

annuleren. Het risico van overmacht ligt dus geheel bij ons. Mocht u geïnteresseerd zijn naar 

de mogelijkheden, dan kijken we graag met u mee voor een passend trainingskamp! 

 

Wel Corona, geen trainingskamp! Wij bieden een voucher! 

We weten niet wat de toekomst brengt, daarom denken wij graag met u mee. Mocht uw 

trainingskamp door de Corona pandemie niet doorgaan, dan bieden wij u graag een voucher 

aan. Vanuit de overheid wordt opgeroepen om zoveel mogelijk gebruik te maken van een 

voucher bij een reis die niet door kan gaan, om zo de reisbranche te helpen.  

 

Flexibele voorwaarden! 

Wij willen graag zo flexibel mogelijk zijn als het gaat om deze voucher. Daarom blijft het 

bedrag dat u reeds heeft betaald, volledig staan voor een volgend trainingskamp. Eventuele 

meerkosten worden nog wel met u verrekend. De voucher is geldig gedurende 1 jaar na de 

oorspronkelijke vertrekdatum. Als u specifiek in een bepaalde vakantie, of tijdens specifieke 

feestdagen zou reizen, dan geldt dat wij verlengen tot en met deze periode volgend jaar. 

Omdat wij begrijpen dat dit anders net buiten het jaar kan vallen. Zou u ons dit dan wel door 

willen geven?  

 

Andere deelnemers? Geen probleem! 

We begrijpen dat uw team er over een jaar anders uit kan zien, daarom kunt u als het gaat 

om een verblijf in Nederland, Duitsland en België, naamswijzigingen tot 1 dag voor vertrek 

kosteloos aan ons doorgeven. Voor al onze andere bestemmingen, waarbij gevlogen wordt, 

geldt dat u tot 10 dagen voor vertrek nog naamswijzigingen kosteloos aan ons door mag 

geven. Dat geeft u de zekerheid en flexibiliteit om pas op een later moment de samenstelling 

van uw team te bepalen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemen? Wij denken met u mee! 

Accepteert u de voucher, maar u wilt toch geen nieuwe reis boeken in dat jaar? Dan krijgt u 

alsnog uw geld terug voor het einde van dat jaar. Voorwaarde is uiteraard wel dat de reis nog 

niet gepland staat. Of hebt u het geld toch zelf nodig? Dan kunt u vanaf 6 maanden nadat u 

de voucher hebt gekregen uw geld terugvragen. Gelukkig zijn wij in de omstandigheden dat 

wij een financieel gezond bedrijf zijn. Uw reeds aanbetaalde geld is gereserveerd en wordt 

door ons niet voor andere doelen aangewend. Het staat dus veilig! 

 

Geen voucher? 

Het kan natuurlijk dat u geen gebruik wilt maken van een voucher. Dat betreuren wij, want 

we willen graag uw trainingskamp alsnog tot een succes maken. Maar we snappen ook dat er 

omstandigheden kunnen zijn, waarin u liever uw geld terug heeft. En wij willen daar niet 

moeilijk over doen. Juist omdat we hopen uw in de toekomst nog eens te mogen begroeten 

op een trainingskamp. Wij horen dat dan graag van u en zullen zorgen dat het totaal 

aanbetaalde bedrag binnen 14 dagen aan uw wordt betaald.  

 

Vanuit Trainingskampen.nl denken wij graag met u mee. Onze kracht is onze persoonlijke 

benadering en het leveren van maatwerk. De huidige omstandigheden vragen daar ook om. 

Als u dan ook vragen heeft over deze mail, laat het mij dan gerust weten! Samen zoeken we 

naar een passende oplossing voor uw situatie! 

 

Wij kijken uit naar het moment dat wij weer samen met en voor u, een geslaagd 

trainingskamp mogen verzorgen!  

 

Stay safe! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens het hele team van Trainingskampen.nl 

 
 

Tim van Ammelrooy 

Directeur 


