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PRIJSGIDS - VOETBALKAMPEN
1. WAAROM IS ER ZOVEEL PRIJSVERSCHIL
TUSSEN DE KAMPEN?

Er bestaat een aanzienlijk prijsverschil tussen de
voetbalkampen en wellicht is het lastig om de oorzaak
van deze verschillen te begrijpen.
Zo bieden we bijvoorbeeld residentiële kampen van 2 weken
aan vanaf €1150 tot net iets meer dan €4500 euro - het
ene kamp kost dus 4 keer meer dan het andere.

Een deel van dit prijsverschil is te wijten aan het feit dat
sommige kampen onder een zeer herkenbaar merk worden
verkocht (zoals bijvoorbeeld de meest prestigieuze
voetbalclubs van de wereld) en ze de exclusiviteit van de
kampen willen behouden.
Een andere reden voor het verschil kan worden verklaard door
het verschil in service: de kwaliteit van het kamp en de
locatie.

U kunt interessante
kortingen op onze kampen
verkrijgen door onze
diensten aan te bevelen
aan vrienden en
kennissen. Lees meer in
de sectie Kortingen op
Voetbalkampen.

De voornaamste kosten die de uiteindelijke prijs van een kamp
beïnvloeden zijn: de kosten van het huren van de
voorzieningen (of de kosten en het onderhoud als het in eigen
bezit is), de salarissen van het personeel op het kamp en, als
het kamp wordt aangeboden in samenwerking met een
bekende voetbalclub, moet u ook rekening houden met de
royalty's die door de club worden gevraagd voor het toestaan
van het gebruik van hun coaches, sportvelden en merk.
Andere belangrijke kosten die de prijs van een kamp omhoog
kunnen brengen, zijn bepaalde diensten die zijn inbegrepen
in de prijs, zoals excursies naar pretparken.
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De locatie van het kamp of de voetbalacademie is een van
de belangrijkste factoren die de uiteindelijke prijs beïnvloedt.
Eenkamp in Engeland is over het algemeen duurder dan een
soortgelijk kamp in Spanje. Dit is te wijten aan het feit dat
Engeland een duurder land is dan Spanje en daardoor de
prijzen van de accommodatie, huur van sportfaciliteiten en
salarissen - enzovoorts - hoger zijn.

Een andere belangrijke factor is de kwaliteit van de
faciliteiten. Sommige kampen hebben uitstekende faciliteiten,
met een- of tweepersoonskamers en een eigen badkamer,
fitnessruimte, sportfaciliteiten, zwembad, enzovoorts, terwijl
andere kampen veel bescheidener zijn, met kamers en
badkamers die worden gedeeld door meerdere jongeren.

Als ouders moeten we beslissen waar we naar op zoek zijn voor onze kinderen. Met dit in het
achterhoofd, willen we niet impliceren dat een luxe optie per se de beste is. Het is simpelweg
een factor om te overwegen bij het vergelijken van de prijzen.

De personeelskosten zijn een andere factor die een
aanzienlijke invloed op de uiteindelijke prijs van een kamp
hebben. Het is belangrijk om rekening te houden met het
aantal personeelsleden per kind en de ervaring die zij
hebben; dit is vooral het geval voor de coaches en
taaldocenten. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de
elite golfkampen, is er een professionele coach voor elke
2-3 kinderen. Dit kost overduidelijk veel meer dan een
jonge voetbalcoach die 20 kinderen traint.
Er zijn ook andere specifieke factoren die de prijs beïnvloeden. Als een kamp bijvoorbeeld zijn eigen
medische team heeft, kan dit de prijs hoger maken. Er zijn echter slechts een paar kampen die
hierover beschikken.
Tot slot hebben het merk van het kamp en de samenwerkende voetbalclub een belangrijke invloed
op de prijs. Bij de verzorging van onze kampen werken wij samen met vele prestigieuze voetbalclubs
die hun trainers ter beschikking stellen aan het kamp. Dit verhoogt de organisatiekosten aanzienlijk en
maakt dit type kamp een duurdere optie in vergelijking met een kamp zonder dergelijk "merk", dat
minder prestigieuze trainers inhuurt.
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SAMENGEVAT
Het is niet onze bedoeling u aan te bevelen wat de beste optie is,
omdat we natuurlijk niet weten wat het beste is voor uw kind. Het is
simpelweg een kwestie van u erop wijzen dat met de duurdere
opties de coach van een prestigieuze club zou kunnen zijn, of de
taaldocent zeer ervaren, of dat er minder kinderen per
coach/docent zijn. Wij geloven echter wel dat het kind onder deze
omstandigheden waarschijnlijk meer zal leren.
Het doel van deze gids is simpelweg om u uit te leggen waarom er
zoveel prijsverschil bestaat tussen de verschillende kampen en
voetbalacademies, zodat u, als ouder, de beste beslissing kunt
nemen.
Wat voor ons wel duidelijk is, is dat het sturen van uw kind
naar een intern kamp een van de beste investeringen is die u
kunt maken voor de toekomst van uw kind, en des te meer
als het kamp in het buitenland plaatsvindt.
Afgezien van het feit dat uw kind een geweldige tijd zal
hebben op het kamp en zich op sportief (en taal-)vlak zal
ontwikkelen, krijgen we vaak als feedback van ouders dat hun
kind verantwoordelijker terugkomt, met een verbeterd gevoel
van eigenwaarde en zelfvertrouwen. En daar kun je geen
prijskaartje aan hangen…
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2. HOE AANZIENLIJKE KORTINGEN OP DE BESTE
VOETBALKAMPEN TE VERKRIJGEN
Voor veel gezinnen is het erg duur om hun zoon of dochter
naar een intern voetbalkamp te sturen, vooral als het een
kamp in het buitenland is, met de extra kosten van de reis
bij de prijs opgeteld.
Er bestaat een wezenlijk verschil tussen de prijzen van de
verschillende voetbalkampen die wij aanbieden (zie het
artikel 'Waarom is er zoveel prijsverschil tussen de
kampen?’).
De voordeligste kampen beginnen bij €1200-1400 voor
twee weken en, met de kosten de internationale reis,
vervoer naar de luchthaven en reisverzekering erbij
opgeteld, zal de prijs waarschijnlijk minstens €2000 zijn.

IS HET ECHT DE MOEITE WAARD OM ZOVEEL UIT TE GEVEN AAN EEN VOETBALKAMP?
Uiteraard zijn wij niet helemaal neutraal, omdat we ons wijden aan de verkoop van onze
voetbalkampen. Toch kunnen we door alle feedback van ouders die hun kind naar een kamp
hebben gestuurd bevestigen dat het één van de beste investeringen is die u kunt maken.

Het is niet alleen een geweldige ervaring voor jongeren die van voetbal houden, maar ook een
investering in hun toekomst. De opmerkingen die we vaak van ouders ontvangen, zijn dat hun
kinderen, afgezien van het feit dat ze hun voetbal- en taalvaardigheden verbeteren,
verantwoordelijker en zelfverzekerder zijn geworden en hun sociale vaardigheden verbeterd zijn.
Het is mogelijk dat er ouders zijn die niet zoveel geld uit willen geven aan een voetbalkamp. Maar
maakt u zich geen zorgen; wij hebben een oplossing.
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HOE KORTINGEN TE VERKRIJGEN OP UW BOEKING
Wij verkopen voetbalkampen online aan klanten over de
hele wereld en we werken ook samen met lokale
agentschappen in vele landen, maar we zijn tevens
geïnteresseerd in het verder promoten van onze diensten
en meer potentiële klanten aan te trekken, zowel lokaal
als internationaal.
Als u iemand kent die geïnteresseerd is in onze diensten
en die zijn/haar kind naar een van onze voetbalkampen
(of andere internationale kampen met of zonder sport) wil
sturen, en u ons aan hen aanbeveelt, bieden wij u een
goede korting - dit geldt voor elke nieuwe klant die
door u naar ons is verwezen.

De uiteindelijke korting is
afhankelijk van het kamp zelf,
maar is normaal gesproken
tussen de 5% en 10% van de
totaalprijs voor elke klant die u
naar ons verwijst.
Oftewel, als u 5 nieuwe klanten
naar ons doorverwijst, kunt u
een korting krijgen van 50% en
voor 10 klanten kunt u een
gratis plaats op een kamp
verkrijgen.

Wij kunnen u voorzien van folders en ander promotiemateriaal
dat u kunt verspreiden op uw plaatselijke voetbalclub of
school. Voor elke nieuwe klant die we krijgen en die door u
naar ons is verwezen, ontvangt u een korting op de prijs van
het kamp van uw kind.
Als u geïnteresseerd bent in het promoten van onze diensten
in uw omgeving, is er ook de mogelijkheid om samen te
werken met ons als agent en commissies voor elke klant die u
werft te ontvangen. Voor deze laatste optie moeten we u
natuurlijk beter leren kennen en moet u volledig op de hoogte
zijn van de regels die u moet volgen om onze diensten te
verkopen. U zult ook onze online mini-cursus moeten
voltooien.

Als u geïnteresseerd bent in de mogelijkheid om korting op de kosten van het kamp voor uw
kind te verkrijgen, of om met ons samen te werken als lokale agent, zouden wij dit graag met
u bespreken. Neemt u alstublieft contact met ons op.
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