STICHTING HOLTUS ZEILKAMPEN EINDHOVEN
www.holtuszeilkampen.nl secretaris@holtuszeilkampen.nl

Inschrijfprocedure en algemene voorwaarden 2018/2019
1.!

Inschrijfprocedure

1.1!
1.1.1 !
1.1.2 !
!
!

Opening inschrijfperiode
Jaarlijks start de inschrijfperiode op 1 oktober om 9.00u ‘s ochtends.
Voorheen sloot de inschrijfperiode zodra een kamp vol was, dit is veranderd. De periode
duurt nu minimaal een maand en eventueel langer als de kampen nog niet vol zijn. Dit om
iedereen een kans te bieden zich in te schrijven.

1.2!
1.2.1 !
!
1.2.2 !
!

Digitaal inschrijven
Je kunt je alleen digitaal inschrijven op www.holtuszeilkampen.nl, je ontvangt hiervan een
bevestiging per mail.
Dit betekent nog niet dat je definitief mee kan gaan op kamp. Pas na het sluiten van de
inschrijfperiode krijg je bericht of je mee mag of niet.

1.3!
1.3.1 !
!
1.3.2!
!
1.3.3!
!

Selectie
Doordat de kampen een hoge populariteit hebben, krijgen we meer inschrijvingen dan we
plaatsen hebben. Daardoor zijn we genoodzaakt om een selectie te maken.
Hierbij houden wij onder andere rekening met kinderen die vaker mee zijn geweest en eventueel
familie/vrienden die samen op kamp willen.
Ondanks dat krijgen kinderen die alleen of voor de eerste keer mee willen, zeker ook een
kans.

1.4!
1.4.1!
!
1.4.2!
!
!
1.4.3!
!

Bevestiging
Nadat de inschrijfperiode is gesloten en er een eventuele selectie is gemaakt, krijg je bericht of je op
de reserve lijst staat of op de definitieve lijst.
Voorheen moest je een papieren inschrijfformulier naar het secretariaat !zenden. Dit is komen te
vervallen. Vanaf 2017/2018 is de aanbetaling die gedaan is door de ouder meteen ook de digitale
handtekening voor deelname.
Ontvang je binnen drie weken geen bericht dan kun je er vanuit gaan dat we de aanbetaling hebben
ontvangen.

1.5!
1.5.1!
1.5.2!
1.5.3!
!
1.5.4!
!

Aanbetaling
De aanbetaling bedraagt €50,- en deze dien je binnen twee weken te voldoen.
Informatie over de aanbetaling staat in dezelfde mail waarmee je de bevestiging kreeg.
Ontvang je binnen drie weken geen bericht dan kun je er vanuit gaan dat de aanbetaling goed is
ontvangen. Wij nemen contact met je op zodra de aanbetaling en/of brief mist.
De inschrijving is pas rond als je aanbetaling binnen is. Bij het niet tijdig !voldoen van de aanbetaling
kan je plaats aan een andere deelnemer worden aangeboden en vervalt je reservering.

1.6!
1.6.1!
!
!

Informatie
Op 1 mei ontvangen alle deelnemers een informatieve brief. Daarin staat informatie over de
resterende betaling, contactgegevens tijdens de kampen, verzekeringen, logistieke zaken en een
paklijst.

Na het digitaal invullen van het inschrijfformulier en het doen van de aanbetaling gaat u als ouder/verzorger akkoord met
deze algemene voorwaarden en gestelde verplichtingen.
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1.6.2!
!

Let op! Het is belangrijk dat je voor 1 juni voldoet aan de resterende betaling. Ook hierbij kun je er
vanuit gaan dat de betaling goed is ontvangen als je geen bericht krijgt.

2!

Algemene voorwaarden

2.1!
2.1.1!
!
2.1.2!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
2.1.3!
!
!
2.1.4!
!

Annuleren
Indien een deelnemer niet meer mee kan op kamp dienen de ouders hiervoor z.s.m. contact op te
nemen met de secretaris.
Bij annuleren kan de stichting Holtus Zeilkampen overgaan tot restitutie van (een deel van) het reeds
betaalde kampgeld en/of de aanbetaling. Dit ziet er als volgt uit:
- Na aanmelding 2 maand restitutie aanbetaling.
- Annuleren na 1 mei, maar tot een maand voor de start van het kamp: Gezien de reeds gemaakte
kosten kunnen wij nog 50% van het totaal betaalde kampgeld retourneren, dit zal gebeuren binnen
14 dagen na schriftelijke opzegging, dan wel opzegging per mail. u bent indien nog niet betaald 50%
schuldig.
-Annuleren minder dan één maand voor aanvang van het kamp: geen recht op restitutie van het
betaalde kampgeld. Wij hebben onze betalingen aan derden al moeten doen o.b.v. de geannuleerde
inschrijving. Restitutie zou verlies voor de stichting betekenen. Als non-profit organisatie kunnen wij
ons dit niet permitteren.
Bij annulering na aanvang van het kamp waarvoor de deelnemer is aangemeld of het voortijdig
beëindigen van deelname aan het kamp door ouder/verzorger of deelnemer om welke reden dan
ook, is het niet mogelijk om (gedeeltelijk)aanspraak te maken op gedane betalingen.
Wij bieden geen annuleringsverzekering. Deze kunt u natuurlijk wel zelf afsluiten bij een andere
partij.

2.2!
2.2.1!
!
2.2.2!
!
!
2.2.3!
!
2.2.4!
!
!
2.2.5!
!
2.2.6!
!
2.2.7!
!
!

Aansprakelijkheid
Holtus zeilkampen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in verband met diefstal,
vermissing of verwisseling van kledingstukken, sieraden, kostbaarheden, en geld.
Holtus zeilkampen is uitsluitend voorzien van een W.A. verzekering waarmee alleen schade aan
derden vergoed kan worden, mits duidelijk aantoonbare schuld of nalatigheid van het zeilkamp of de
deelnemers kunnen worden aangetoond.
Indien een van de deelnemers schade aan derden toedoet wordt hij/zij verplicht de kosten te dekken
die niet door deze W.A. verzekering zullen worden uitgekeerd.
Indien een van de deelnemers het kamp verlaat zonder toestemming van een kampleider of
instructeur is Holtus Zeilkampen op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan derden. De
deelnemer zal worden verplicht om de kosten hiervoor zelf te dekken.
Holtus zeilkampen is hiermee niet verzekerd voor schade aan personen of persoonlijke materialen
van de deelnemers. Wij adviseren om hiervoor een goede reisverzekering af te sluiten.
Onze deelnemers zijn verplicht tot het naleven van instructies van de zeilinstructeurs en kampleiders
en zij dienen de gedragsregels gedurende het hele kamp te respecteren.
Indien er door situaties van overmacht, zoals slecht weer, activiteiten geen doorgang kunnen vinden
is Holtus Zeilkampen in geen enkel opzicht gebonden aan restitutie van (een deel van) de
deelnamekosten.

Na het digitaal invullen van het inschrijfformulier en het doen van de aanbetaling gaat u als ouder/verzorger akkoord met
deze algemene voorwaarden en gestelde verplichtingen.
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2.3!
2.3.1!
!
2.3.2!
2.3.3!
!
2.3.4!
!

Bereikbaarheid
Tijdens het halen en brengen van de deelnemers zijn er instructeurs en !kampleiders beschikbaar
voor kennismaking en gesprekken met de ouders.
Tijdens de kampweken is het ongebruikelijk 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 zoals vermeld op de
website van Holtus Zeilkampen.

2.4!
2.4.1!
!
2.4.2!
!
2.4.3!
!

Veiligheid
Uit veiligheidsoverweging stelt Holtus zeilkampen de deelnemers verplicht om in het bezit te zijn van
een zwemdiploma (minimaal zwemdiploma A).
Het is verplicht om tijdens het dragen van een regenpak en/of zwaar weer een zwemvest te dragen.
De zwemvesten worden tijdens het kamp in bruikleen uitgereikt.
Gedurende het hele kamp zullen er 24 uur per dag altijd 2 of meer kampleiders of instructeurs
beschikbaar en verantwoordelijk zijn in geval van nood.

2.5 !
2.5.1!
2.5.2!
!
2.5.3!
!
!

Alcoholbeleid
Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
Voor jongeren vanaf 18 jaar geldt een maximum aantal licht-alcoholische dranken van 5
per avond.
Gebruikers en bezitters van drugs zullen worden verwijderd van het kamp.
Na het digitaal invullen en ondertekenen van het geprinte inschrijfformulier gaat u als ouder/
verzorger akkoord met deze algemene voorwaarden en gestelde verplichtingen.

2.6!
2.6.1!
!
2.6.2 !
!
2.6.3!
!

Diploma
Tijdens de kampweken is er de mogelijkheid om een Holtus Zeildiploma te behalen op 3 niveaus, op
basis van praktische en theoretische zeilvaardigheden.
De diploma’s uitgereikt door Holtus Zeilkampen zijn geen officiële diploma’s zoals de CWO
zeildiploma’s.
Holtus Zeilkampen is op geen enkele wijze aansprakelijk bij schade aan personen of materialen
indien een deelnemer zelfstandig gaat zeilen met een Holtus Zeildiploma van welk niveau dan ook.

2.7 Multimedia
2.7.1! Tijdens de kampweken zullen er foto’s en video’s worden gemaakt door de kampleiders, instructeurs
!
en deelnemers van Holtus zeilkampen welke uitsluitend mogen worden gebruik voor privédoeleinden
!
of binnen het kader van Holtus Zeilkampen.
2.7.2 ! Holtus Zeilkampen is op geen enkele wijze aansprakelijk indien een van de deelnemers misbruik
!
maakt van opnamemateriaal.
2.7.3 ! Het gebruik van multimedia brengt grote risico’s met zich mee en Holtus Zeilkampen is op geen
!
enkele wijze aansprakelijk voor materiële schade. Wij raden het mee nemen van multimedia naar de
!
kampen dan ook af.

Na het digitaal invullen van het inschrijfformulier en het doen van de aanbetaling gaat u als ouder/verzorger akkoord met
deze algemene voorwaarden en gestelde verplichtingen.
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