VOORWAARDEN STICHTING HOLTUS ZEILKAMPEN

Inschrijfprocedure en betaling 2019/2020
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Inschrijfprocedure
Inschrijven voor deelname aan de Holtuszeilkampen in 2020 is mogelijk vanaf 1 oktober 2019.
De inschrijfperiode duurt minimaal 1 maand (tot en met 31 oktober 2019).
Inschrijven kan tot maximaal 2 dagen voor de startdatum van het zeilkamp – indien er nog plekken
beschikbaar zijn.
Inschrijven is alleen mogelijk door middel van het invullen van het online aanmeldformulier te vinden
op onze website.
Direct na het inschrijven wordt er per e-mail een bevestiging van de aanvraag tot inschrijving
toegezonden.
Vanaf 31 oktober 2019 zal de daadwerkelijke bevestiging van deelname aan het kamp per e-mail
toegezonden worden door onze secretaris.
Zijn er op 31 oktober 2019 meer aanmeldingen voor het kamp dan beschikbare plaatsen, dan
behoudt het bestuur het recht om te bepalen wie er mee mag. Hierbij zal rekening worden gehouden
met eerdere deelname, familiare banden en de datum van inschrijven.
Definitieve deelname en betalingen
Na de bevestiging van deelname ontvangt de deelnemer het verzoek tot een aanbetaling van €50,-.
Bij ontvangst van deze aanbetaling is de deelname aan het kamp definitief. Deze aanbetaling dient
binnen twee weken na ontvangst van de bevestiging van deelname te worden voldaan.
Bij het niet tijdig voldoen van de aanbetaling kan het bestuur besluiten dat de plaats vervalt en de
plaats aan een andere persoon wordt toegekend.
Bij annulering van deelname komt de aanbetaling te vervallen. Er vind geen restitutie plaats.
Op 1 mei 2020 ontvangt de deelnemer het verzoek tot betalen van het resterende bedrag a €180,-.
Op deze dag wordt ook alle benodigde informatie voor deelname toegezonden. Denk aan paklijst,
start- en eindtijden, enz.
De betaling van het resterende bedrag dient voor 1 juni 2020 voldaan te zijn. We sturen geen
betalingsbevestiging als de betaling is ontvangen. We nemen contact op als de betaling niet is
ontvangen.
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Annuleren
Indien een deelnemer na inschrijving toch niet meer mee kan op kamp dan dienen de ouders
hierover contact op te nemen met de secretaris van Holtus zeilkampen.
Bij annuleren kan overgegaan worden tot restitutie van (een deel van) het reeds betaalde kampgeld
overeenkomstig het volgende:.
- Bij annulering voor 1 december is de aanbetaling verschuldigd .
- Bij annulering voor 1 juni, is 50% van het kampgeld verschuldigd. Indien de restantbetaling van het
volledige kampgeld al door de deelnemer was voldaan, wordt dit gedeeltelijk geretourneerd.
- Bij annulering tussen 1 juni en de aanvang van het kamp zal niet overgegaan worden tot restitutie.
Bij annulering na aanvang van het kamp of het voortijdig beëindigen van deelname aan het kamp zal
er geen restitutie van het kampgeld plaatsvinden.
In plaats van annulering kan je jouw plaats ook aan een nieuwe deelnemer geven die jouw plaats
overneemt én die voldoet aan alle deelnamevoorwaarden van dat specifieke kamp (o.a. leeftijd en
geslacht).
Indien niet minimaal 15 deelnemers definitief deelnemen aan een kamp, kan Holtus Zeilkampen tot
20 dagen voor aanvang het kamp annuleren, waarbij de reissom wordt geretourneerd.
Slecht weer en overmacht
We zullen het programma aanpassen op de omstandigheden. Indien door slecht weer of overmacht
het zeilen of andere activiteiten geen doorgang kunnen vinden, zullen er zover mogelijk andere
(binnen)activiteiten worden ondernomen.
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Ingeval van onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden kan het kamp door Holtus Zeilkampen
worden geannuleerd of voortijdig worden beëindigd.

3.
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Veiligheid
Uit veiligheidsoverweging stelt Holtus zeilkampen de deelnemers verplicht om in het bezit te zijn van
een zwemdiploma (minimaal zwemdiploma A).
De deelnemers zijn verplicht tot het naleven van instructies van de zeilinstructeurs en kampleiders
en zij dienen de huisregels gedurende het hele kamp te respecteren. Bij het niet naleven van deze
regels zal contact opgenomen worden met de ouders en eventueel overgegaan worden op het
vroegtijdig beëindigen van het kamp voor de deelnemer.
De instructeur kan het dragen van een zwemvest of reddingsvest te allen tijde verplicht stellen. Deze
worden tijdens het kamp in bruikleen uitgereikt.
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Alcoholbeleid
Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
Voor deelnemers vanaf 18 jaar geldt een maximum aantal licht-alcoholische dranken van 3
per avond.
Gebruik en bezit van drugs is te allen tijde verboden op het kamp. De gebruiker/bezitter zal direct
naar huis gestuurd worden. Alle daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de
deelnemer.
Multimedia
Tijdens de kampweken zullen er foto’s en video’s worden gemaakt door de kampleiders, instructeurs
van Holtus zeilkampen welke uitsluitend mogen worden gebruik binnen het kader van Holtus
Zeilkampen. Deelnemers kunnen foto’s maken die uitsluitend mogen worden gebruikt voor
privédoeleinden. Indien er bezwaar tegen is, vragen wij u om dit ruim
Voorafgaand aan het kamp te melden bij het bestuur.
De deelnemer kan bezwaar maken tegen de online publicatie van foto’s door Holtus Zeilkampen of
door de deelnemers.
Multimediagebruik (waaronder smartphone) is niet toegestaan op het kamp behalve op de door de
begeleiding aangewezen plaatsen en op de door de begeleiding aan te geven tijden. Een week
zonder smartphone is nog beter. Wij adviseren dan ook om deze thuis te laten.
Bereikbaarheid en contact
Tijdens het halen en brengen van de deelnemers zijn de instructeurs en kampleiders beschikbaar
voor kennismaking en gesprekken met de ouders.
Tijdens de kampweken is het niet gebruikelijk dat ouders langskomen, zowel op het eiland als aan
wal.
In geval van nood kunnen ouders contact opnemen met de vaste telefoon van het eiland of met het
mobiele nummer van de betreffende kampleider.
Voor vragen buiten de kampen om kunt u contact opnemen met de secretaris van Holtus
Zeilkampen.
Klachten en aansprakelijkheid
Klachten dienen voor zover mogelijk tijdens het kamp te worden gemeld bij de begeleiding ter
plaatse en indien de klacht niet ter plaatse kon worden opgelost uiterlijk twee maanden na het kamp
bij het bestuur.
Holtus zeilkampen is niet aansprakelijk voor schade in verband met diefstal of vermissing van
goederen van de deelnemer (kleding, geld, apparaten, enz), tenzij Holtus Zeilkampen een ernstig
verwijt kan worden gemaakt.
Indien een deelnemer schade veroorzaakt, vrijwaart de deelnemer Holtus Zeilkampen voor alle
hieruit voortvloeiende aanspraken van derden en hiermee verband houdende schade.
De deelnemer heeft geen recht op schadevergoeding indien de tekortkoming of schade niet aan
Holtus zeilkampen kan worden toegerekend. Dat is bijvoorbeeld het geval indien dit moet worden
toegerekend aan:
- de deelnemer;
- een derde die niet bij de uitvoering is betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of
voorkomen; of
- onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (overmacht).
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Iedere aansprakelijkheid van Holtus Zeilkampen voor schade is beperkt tot driemaal de reissom,
tenzij de schade volgt uit persoonlijk letsel of het overlijden van de deelnemer.
Onverminderd lid 7 van dit artikel geldt dat aansprakelijkheid voor schade die volgt uit persoonlijk
letsel of het overlijden van de deelnemer is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de
aansprakelijkheidsverzekering van Holtus Zeilkampen (de vrijwilligerspolis van de gemeente),
vermeerderd met het eigen risico.
Indien een internationaal verdrag waarbij de Europese Unie of Nederland partij is, grenzen stelt of
toelaat aan de voorwaarden waaronder schadevergoeding moet worden betaald, of aan de hoogte
van die schadevergoeding, gelden die (toelaatbare) grenzen voor Holtus Zeilkampen.
De schadebeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Holtus Zeilkampen.
Vorderingen tot schadevergoeding verjaren na twee jaar.
Vrijwilligers, ondergeschikten en hulppersonen van Holtus Zeilkampen kunnen zich ook beroepen op
de bepalingen en aansprakelijkheidsbeperkingen in deze voorwaarden.

8. Verzekering
8.1
Holtus zeilkampen is niet verzekerd voor schade aan persoonlijke materialen van de deelnemers.
Wij adviseren om een goede reisverzekering af te sluiten.
9. Geschillen
9.1
Enkel Nederlands recht is van toepassing (tenzij dit in strijd is met dwingend recht).
9.2
Moet zelfs de rechter eraan te pas komen, dan geldt dat enkel de rechter te Eindhoven bevoegd is
kennis te nemen van geschillen (tenzij dit in strijd is met dwingend recht).
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