
creakidskids

kampenkampen

creatieve kampen & lessenreeksen
voor kinderen van 7 tot 15 jaar,

op uw locatie, 
uitgewerkt en begeleid door Craft Queens

WWW.CRAFTQUEENS.BE
T 0476 47 95 74



craftcraft
queensqueens

wie?
Craft Queens is een initiatief van Sylvie Van den Bossche, veertiger en mama van 2 zonen.
De liefde voor creatief bezig zijn werd gelegd in mijn jeugdjaren. Samen met mijn creatieve
grootmoeder kon ik uren bezig zijn met tekenen, schilderen, bloemschikken en boetseren.
Sinds een 15-tal jaar heb ik ook de naaimicrobe te pakken; ik volgde 10 jaar avondschool en ik volg
regelmatig extra cursussen en workshops.
Ik vind het heerlijk om aan een creatief project te werken. Eerst al de voorpret: kiezen welk project
ik wil uitwerken, daarna materialen uitzoeken, kleuren combineren, composities bepalen en dan
genieten van het resultaat!
Vanuit die bevlogenheid startte ik in volle coronacrisis het creatief atelier "Craft Queens" te Aalst
waar ik creatieve workshops organiseer voor kinderen en volwassenen. 
Het aanbod voor kinderen gaat van creatief en textiel atelier tot naaien, naai -en creakampen, en
verjaardagsfeestjes. De voorbije jaren organiseerde ik reeds creakampen voor een 200-tal kinderen
en gaf ik de naaikriebel door aan meer dan 250 kinderen.
Creatief bezig zijn is voor mij geen hobby, maar een levensstijl.
Deze passie wil ik graag delen zodat ik nog meer kinderen hun creativiteit kan aanwakkeren.

wat mag je verwachten?

Persoonlijke en enthousiaste aanpak bij de uitwerking en de begeleiding van de workshop/kamp

Originele en kwaliteitsvolle projecten, aangepast aan de leeftijd van de kinderen

Een aanpak op maat van jullie behoeften

wat zijn de mogelijkheden?

De kampdagen worden georganiseerd in halve dagen (tijdsblok van 3 uur met 15' pauze). 
Deze halve dagen kunnen dus perfect gecombineerd worden met een meer actieve activiteit,
sport en spel, ... onder jullie eigen begeleiding.
Een combinatie van 2 halve dagkampen is uiteraard ook mogelijk, dit kan voor éénzelfde
kampgroep of voor 2 kampgroepen; de 1e kampgroep gaat dan in de voormiddag creatief aan
de slag en de 2e kampgroep in de namiddag.

Lessenreeksen gedurende het schooljaar: bv op woensdagnamiddag of zaterdag. 
> gedurende het volledige schooljaar of trimestrieel
> tijdsblok van anderhalf uur per les

Kampen tijdens de schoolvakanties
> Krokus, Pasen, zomer & herfstvakantie
> tijdsblokken van 3 uur (15' pauze halverwege)
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N A A I  A T E L I E R
 

T E X T I E L  A T E L I E R
HANDWERKTECHNIEKEN

UPCYCLING

 

C R E A T I E F  A T E L I E R
GROENE VINGERS

TROPICAL

UPCYCLING

BEAUTY & WELNESS

PAPERCRAFTS

(W)ONDERWATERWERELD

ALPACA'S & CACTUSSEN

UNICORNS & DRAKEN  
 

aanbodaanbod
9  -  1 5  J A R I G E N

9  -  1 5  J A R I G E N

7  -  1 2  J A R I G E N
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L E R E N  N A A I E N
9 - 1 5  J A R I G E N

M A X .  1 5 / G R O E P
 

naainaai  
atelieratelier

wat mag je verwachten?
Naaien is op en top hip! Welke tiener droomt er niet van om te leren naaien? Dit is het ultieme
kamp of lessenreeks voor sewista's-to-be!

We tonen hoe een naaimachine werkt en daarna gaan we aan de slag! De deelnemers ontwerpen
en naaien hun eigen accessoire, hebbedingetje of kledij.
Elke dag gaan we met een nieuw project aan de slag, telkens onder deskundige begeleiding. 
Wij zorgen voor een naaimachine voor elke deelnemer en alle benodigdheden voor het maken van
de naaiprojecten.
Waarschuwing! Na dit super(s)tof kamp/lessenreeks heeft de naaikriebel je te pakken!

wij zorgen voor:
begeleiding door gediplomeerd naaister
naaimachine per deelnemer (Brother innovis A15)
alle materialen nodig voor het realiseren van de projecten (stoffen, garen, rits, knopen, ...)

mogelijkheden:

N A A I M A C H I N E  P E R  D E E L N E M E R
A L L E  M A T E R I A L E N  I N B E G R E P E N
D E S K U N D I G E  B E G E L E I D I N G

De naai ateliers kunnen zowel als kampweek of als lessenreeks georganiseerd worden.
Tijdens een kampweek naaien we ongeveer 1 project per sessie van 3 uur.

Een naai atelier kan ook georganiseerd worden tijdens het schooljaar. Deze kan dan wekelijks of
om de 2 weken georganiseerd worden op woensdagnamiddag of zaterdag of als naschoolse
activiteit. Er is ook mogelijkheid om op te splitsen in 2 niveau's; starters en meer gevorderden,
waarbij we bij de gevorderden al meer ingewikkelde projecten naaien.
De ateliers kunnen per 5 lessen, trimestrieel (ongeveer 10 lessen) of per schooljaar georganiseerd
worden. (afwijkingen bespreekbaar). 



 
 5 halve dagen
4 halve dagen
3 halve dagen

 
10 lessen 1,5u
5 lessen 1,5u

naainaai  
atelieratelier

doelgroep:
jongens en meisjes vanaf 9 jaar tem 15 jaar
maximum 15 kinderen per groep

prijzen max. 15 deelnemers:

€ 1575
€ 1260
€ 945

€ 1687,50
€  900

Kampen | schoolvakanties

Lessenreeks | woensdag of zaterdag of naschools

andere mogelijkheden op aanvraag



naai
atelier



In het textielatelier wordt kennisgemaakt en geëxperimenteerd met textiel/wol/garen/…
gerelateerde technieken en materialen zoals punchen, vilten, weven, tie-dyen, bedrukken op
textiel, macramé, borduren, haken, …
Kortom, de deelnemer maakt kennis met een waaier aan mogelijkheden en technieken. 

Er kan gekozen worden uit 2 ateliers: handwerktechnieken en upcycling.
Haken, punchen, vilten, weven, latch hooking, ... zijn maar enkele van de technieken die aan bod
komen in de reeks handwerktechnieken. 
Kledij of een accessoire pimpen, decoreren en upcyclen waarbij we gebruik maken van diverse
technieken en materialen komt aan bod in het atelier "upcycling".
Er wordt gewerkt met een mix van nieuwe materialen en hergebruik, om zo tot originele ontwerpen
te komen!
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T E X T I E L  T E C H N I E K E N
9 - 1 5  J A R I G E N

M A X .  2 0 / G R O E P
 

textieltextiel  
atelieratelier

wat mag je verwachten?

A L L E  M A T E R I A L E N  I N B E G R E P E N
D E S K U N D I G E  B E G E L E I D I N G
H A N D W E R K  &  U P C Y C L I N G

mogelijkheden

De textiel ateliers kunnen zowel als kampweek of als lessenreeks georganiseerd worden.

Een textiel atelier kan ook georganiseerd worden tijdens het schooljaar. Deze kan dan wekelijks of
om de 2 weken georganiseerd worden op woensdagnamiddag of zaterdag of als naschoolse
activiteit. De ateliers kunnen per 5 lessen, trimestrieel (ongeveer 10 lessen) of per schooljaar
georganiseerd worden. (afwijkingen bespreekbaar). 



 
 5 halve dagen
4 halve dagen
3 halve dagen

 
10 lessen 1,5u
5 lessen 1,5u
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textieltextiel  
atelieratelier

wij zorgen voor:
deskundige begeleiding
alle materialen nodig voor het realiseren van de projecten (weefgetouwen, borduurringen, wol
in allerlei kleuren, stofscharen, ...)

doelgroep:
jongens en meisjes vanaf 9 jaar tem 15 jaar
maximum 20 kinderen per groep

prijzen max. 20 deelnemers:

€ 1575
€ 1260
€ 945

€ 1687,50
€  900

Kampen | schoolvakanties

Lessenreeks | woensdag of zaterdag

2 | upcycling
Materialen hergebruiken was nog nooit zo leuk! We noemen het 'upcycling' wanneer deze oude
materialen worden verwerkt tot iets nieuws, en wat misschien zelfs mooier is dan het origineel. Je
slaat dan eigenlijk meerdere vliegen in een klap, want je spaart het milieu, je eigen geld, en je bent
ook nog eens heel stijlvol.
Van oude t-shirts maken we kleurrijke muurdecoraties, je ontdekt wat je allemaal met een
versleten jeansbroek kan doen. Of denk je aan leuke quotes op je t-shirts…. ook de nineties-revival
die helemaal daar is en waar uiteraard blockprinting en jeans-ontwerp bijhoort ! Leer alle
technieken en en wordt een ‘limited edition!'

andere mogelijkheden op aanvraag

1 | handwerktechnieken
Ken je de breivork al? Weet je wat je met een "punch needle" kan doen? Heb je de "smyrnanaald"
al eens van dichtbij gezien? Als je deze en andere naalden wil ontdekken, kom dan naar het textiel
atelier! We maken een reis door de wondere wereld van naald en draad. Onderweg ontdekken we
verschillende naalden en leren we ermee werken. De basis van de bijhorende handwerktechnieken
worden onder de loep genomen. We maken leuke hebbedingetjes waarbij we onze creativiteit de
vrije loop laten. Een minitapijtje, een dromenvanger en nog veel meer zal in onze gepimpte zak
zitten die we mee huiswaarts nemen.
Opgelet! Dit atelier kan verslavend werken. Het risico bestaat dat de deelnemers een nieuwe
hobby hebben gevonden en niet meer te stoppen zijn thuis met naald en draad!



textiel
atelier
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K N U T S E L E N
7 - 1 2  J A R I G E N

M A X .  2 5 / G R O E P
 

creatiefcreatief  
atelieratelier

wat mag je verwachten?
Tijdens de creatieve ateliers maken de kinderen kennis met een waaier aan technieken en
materialen. Het doel van deze creatieve ateliers is om activiteiten aan te bieden waarbij de
kinderen hun creativiteit en talenten kunnen ontplooien. Ze leren nieuwe technieken en worden
steeds uitgedaagd om zich te overtreffen. Er wordt steeds vertrokken vanuit een idee, een thema
of materiaal en worden technieken aangereikt om het knutselproject te kunnen realiseren.
We maken zowel grote als kleine creaties. Op het einde van de week neemt iedereen zijn eigen
creaties mee naar huis!

De creatieve ateliers kunnen zowel als kampweek of als lessenreeks georganiseerd worden.
Tijdens een kampweek werken we steeds rond een kampthema en worden de creatieve projecten
aangepast aan het thema.

Een creatief atelier kan ook georganiseerd worden tijdens het schooljaar. Deze kan dan wekelijks
of om de 2 weken georganiseerd worden op woensdagnamiddag of zaterdag. Er is ook
mogelijkheid om op te splitsen in 2 leeftijdsgroepen (1e-2e-3e leerjaar/4e-5e-6e leerjaar), op die
manier kunnen we het niveau nog meer aanpassen aan de leeftijd van de groep.
Creatieve ateliers kunnen trimestrieel of per schooljaar georganiseerd worden. (afwijkingen
bespreekbaar). 
Voor deze creatieve ateliers beperken we ons niet tot één thema, maar zorgen we voor een brede
waaier aan technieken en materialen. Op die manier maken de kinderen kennis met nieuwe
technieken, telkens verbonden aan een nieuw creatief project.

A L L E  M A T E R I A L E N  I N B E G R E P E N
D E S K U N D I G E  B E G E L E I D I N G
K A M P  O F  L E S S E N R E E K S

mogelijkheden



1 | groene vingers
Ben je creatief en heb je groene vingers? Tijdens dit kamp ontdek je wat je allemaal kan maken
met zaken uit de natuur.
We gaan aan de slag met (droog)bloemen en maken een herbarium, een bloemenkroon of een
heuse zaadbom! Daar zullen de bijtjes die in jouw zelfgemaakt bijenhotel wonen blij mee zijn!
Je leert ecoprinten en je gaat kleien met bloemen en bladeren. En heb je al gehoord van een
kokedama? Dit is een mosbal waar een plant uitgroeit, die je dan kan water geven met je
zelfgemaakte gieter. 

3 | upcycling
Upcycling lijkt misschien een moeilijk woord, maar eigenlijk betekent het gewoon 'oude dingen
nieuw leven inblazen'. Je creëert de meest unieke dingen door ongeliefde en afgedankte objecten
te upcyclen. Bovendien wordt er bovendien minder afval geproduceerd. Verduurzaming op
creatieve wijze dus! Op het einde van de week ga je naar huis met een koffer vol geweldige
zelfgemaakte spulletjes, kunstwerken, uitvindingen en nog veel meer!
Komen oa aan bod: porselein pimpen,  totebag pimpen; maak je eigen schoudertas, magneetjes uit
kroonkurken, beestige fotohouders, ...

2 | tropical
Zomer of winter? Van een weekje tropische sferen wordt iedereen blij!
Een ananas memobord en een flamingo pennenbakje voor op je bureau? Check! Een coole
deurhanger of watermeloen matje? Dubbelcheck! Of wat dacht je van een leeuwenhanger, een
rondvliegende papegaai of hangend luiaardje? 

4 | beauty & welness
De wereld van wellness en beauty ligt aan jouw voeten. Je leert er jezelf en anderen relaxen en
verzorgen. We maken ons eigen maskertje en drinken ondertussen onze zelfgemaakte smoothie.
We maken onze eigen shampoo en badolie,  gaan zeepjes gieten, bruisballen fabriceren of
bodyscrub maken. En alles wordt uiteraard duurzaam verpakt in herbruikbare of zelfgemaaktje
potjes en flesjes.

ateliersateliers
kamp thema'skamp thema's



6 | (w)onderwaterwereld
Waarom slaapt een dolfijn met één oog open? En hoe praten dieren met elkaar?
Neem een duik in deze wonderlijke onderwaterwereld, waar je zeeschildpadden, walvishaaien,
dolfijnen en duizenden soorten vissen en koraal vindt.
Je gaat aan de slag met schelpen, je maakt een kleurrijk aquarium, we maken een reuze octopus,
kwallenlampions en verkennen de onderwaterwereld door onze duikbril.

7 | alpaca's & cactussen
Eén oogopslag van de alpaca, één aai over de dikke vacht, eén blik op enkele grazende alpaca's…
en je bent verkocht. Ben jij ook verzot op deze schattige diertjes? Tijdens dit knutselkamp maken
we allerlei hebbedingetjes met een hoog aaibaarheidsfactor. Denk aan een alpaca kussen, een
slinger met alpaca's en cactussen, een megagrote alpaca met kleurrijke pompons en in decor van
stekelige cactussen, ...

8 | unicorns & draken

Heb je je ooit al afgevraagd waar unicorns vandaan komen? Of weet jij misschien hoe je een draak
kan temmen?
Je komt het allemaal te weten tijdens deze on-ge-loof-lijke week! Zo ben je weer helemaal mee
met de laatste nieuwtjes over kleine draken en lieve unicorns...
Je maakt een dromenvanger, schattige pomponwolkjes, een oogmasker met opbergzakje, ..

5 |<papercrafts
1-2-3-4 wat doen we met papier? 
Hoe wordt papier gemaakt en wat kan je er allemaal mee doen? We scheuren, plakken, knippen,
kleuren,... Een spatje verf hier en een kloddertje lijm daar, en kliederen maar! 
We gaan zelf papier en onze eigen stempel maken, we verwerken papier tot kunstwerkjes, je
maakt himmeli's uit kleurrijke papieren rietjes, je gaat boekbinden met afvalmateriaal om zo je
eigen notaboekje te maken, ... kortom, je ontdekt de veelzijdigheid van papier.

ateliersateliers
kamp thema'skamp thema's



creatiefcreatief  
atelieratelier

wij zorgen voor:
deskundige begeleiding
alle materialen nodig voor het realiseren van de projecten (o.a. lijmpistolen, scharen, foam
silk clay, foamboard, snijmatten, knutselschorten, tafelbescherming, verf en penselen, ...)

doelgroep:
jongens en meisjes vanaf 7 jaar tem 12 jaar
maximum 25 kinderen per groep

prijzen max. 25 deelnemers:

 
 5 halve dagen
4 halve dagen
3 halve dagen

€ 1687,50
€ 1350
€ 1012,50

 
10 lessen 1,5u
5 lessen 1,5u

€ 1875
€  937,50

Kampen

Lessenreeks

andere mogelijkheden op aanvraag



creatief
atelier
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afsprakenafspraken
wij zorgen voor:

Alle nodige materialen voor de creatieve projecten

Deskundige begeleiding van 1 coördinator per groep

Aanleveren promomateriaal (gebruik beeldmateriaal, vermelding op website en sociale media)

"Borstelschone" kamplocatie (ja, we laten graag alles netjes achter)

jullie zorgen voor:
Minstens 1 extra begeleider/student per groep

Een ruime, nette en makkelijk toegankelijke locatie voorzien van tafels en stoelen

Administratieve verwerking van de inschrijvingen (fiscaal attest, attest ziekenfonds, ...)

Verzekering van de kinderen en de locatie

Communicatie en promotie

Deelnemerslijst met naam, voornaam en geboortedatum

Lijst met bijzondere aandachtspunten van de deelnemers (allergieën, medicatie, ..)

onze voorwaarden:
Prijzen zijn incl BTW en telkens per groep met maximum aantal deelnemers zoals vermeld

halve dag = tijdsblok van max. 3 uur | volledige dag = 2 tijdsblokken van max. 3 uur

Transport  € 0,50/km (H&T - per dag) vanuit 9420 Erpe-Mere

beschikbaarheid 2023:
woensdagnamiddagen & zaterdagen (voor -en namiddag), naschools

krokusvakantie: 20-24/02

paasvakantie: 03-14/04

zomer: 03-14/07 | 07-31/08

herfstvakantie: 30/10-03/11



algemene voorwaardenalgemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied en afwijkingen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst die met Craft Queens wordt afgesloten met
betrekking tot producten (zoals bv. Craft Boxes) en diensten (zoals bv. workshops,…) die Craft Queens aanbiedt.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zowel op particuliere klanten als op professionele Klanten.
De Klant wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn/haar inschrijving of door aanvaarding van een
offerte. Craft Queens behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden
die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de
nieuwe Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
2. Bedrijfsgegevens
Craft Queens is een onderdeel van Red Vibes BV, KBO nummer 0752 615 278, met zetel te Seskenskouter 1, 9420 Erpe-Mere. Email:
sylvie@craftqueens.be | Tel: 0476 47 95 74 | Bankrekeningnummer: BE42 9733 9065 9854 ARSP BE 22
3. Aansprakelijkheid
3.1 Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij of zij, tijdens de workshops georganiseerd door Craft Queens zowel direct als
indirect heeft veroorzaakt aan goederen, lesmateriaal, eigendommen, leslokalen, gebouwen en personen, en dit zonder dat er sprake dient te zijn
van opzet.
3.2 In de mate wettelijk toegelaten, aanvaard je dat Craft Queens niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout,
behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en opzet. In elk geval is de aansprakelijkheid van Craft Queens steeds beperkt tot het
bedrag dat de deelnemer betaalde voor de desbetreffende workshop en tot de gevallen van directe schade.
3.3 Craft Queens is evenmin aansprakelijk voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van maar zonder beperking tot verlies van
inkomsten, verlies van winst en reputatieschade.
3.4 Craft Queens kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld
of schade aan personen tijdens de van haar uitgaande workshops.
4. Annulatie door de organisator
In geval van annulering van het project door de organisator zal Craft Queens, recht hebben op een vergoeding van 50 % indien de annulering
gebeurt meer dan 15 dagen voorafgaand aan de aanvang van het project en op 100 % indien de annulatie plaats vindt minder dan 15 dagen voor de
aanvang van de projecten. De reeds gemaakte kosten zijn in elk geval betaalbaar, deze zullen worden aangerekend op de schadevergoeding. In
geval van gedeeltelijke annulering wordt de schadevergoeding berekend op het bedrag dat correspondeert met het geannuleerde gedeelte. Van
deze bepaling kan afgeweken worden in onderling akkoord tussen de partijen.
5. Prijs, facturatie en betaling
5.1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW, verzekering en gebruik van alle materiaal dat wordt voorzien.
5.2. De facturen van Craft Queens zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag zal van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een rente als bepaald in art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002 ter
bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook een aanvullende vergoeding van 10% van de factuur met een absoluut minimum
van 100 EUR, onverminderd de gerechtelijke en andere kosten en schade. Bij (gedeeltelijke) niet-betaling van zelfs één factuur worden alle
openstaande, zelfs niet-vervallen bedragen onmiddellijk opeisbaar.
5.3. Klachten over facturen moeten schriftelijk (per mail naar sylvie@craftqueens.be) worden ingediend binnen een termijn van acht (8) dagen, onder
vermelding van de redenen voor de klacht, bij gebreke waarvan zij worden geacht te zijn aanvaard.
5.4. Alle materiaal dat wordt voorzien is eigendom van Craft Queens en wordt enkel  tijdens de workshops gebruikt. Er wordt niets uitgeleend of
meegenomen dat eigendom is van Craft Queens.
6. Overmacht
6.1. In geval van overmacht is Craft Queens niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten
voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
6.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Craft Queens die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk
verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer (zonder exhaustief te zijn): stakingen, onverwachte files, brand, pandemie, ziekte van de lesgever,
bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op
enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…
7. Privacy
Red Vibes bv is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze privacy policy is beschikbaar via volgende link:
https://craftqueens.be/privacybeleid/
8. Overige bepalingen
De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele
overeenkomst tot gevolg. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou
zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en
afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Craft Queens met betrekking tot de erin opgenomen materie.
9. Toepasselijk recht
9.1 Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met toepassing van deze Algemene Voorwaarden gesloten worden.
9.2 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen zijn bevoegd uitspraak te doen over geschillen die uit deze
Algemene Voorwaarden voortkomen.
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meer creativiteit in jouw
gemeente/vereniging/school/organisatie

ism Craft Queens


